
UCHWAŁA NR XIV/126/2019
RADY MIASTA OLEŚNICY

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu "Oleśnica Weteranom"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) oraz art. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o weteranach działań poza granicami kraju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569, z późn. zm.), Rada Miasta Oleśnicy 
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć na terenie miasta Oleśnicy program "Oleśnica Weteranom", który stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały i skierować do realizacji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Oleśnicy

Aleksander Chrzanowski
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Uzasadnienie

Stan prawny: Art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) oraz art. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o weteranach działań poza granicami kraju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569, z późn. zm.).Uchwałą nr 
VIII/84/2019 z dnia 31 maja 2019 r. Rada Miasta Oleśnicy zobowiązała Burmistrza Miasta Oleśnicy do 
opracowania projektu programu "Oleśnica Weteranom" i przedłożenia go Radzie Miasta Oleśnicy nie później niż 
w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia jej w życie. Wprowadzenie lokalnego programu wspierania osób biorących 
udział w misjach wojskowych poza granicami kraju "Oleśnica Weteranom" jest wyrazem troski i formą wsparcia 
osób, które biorąc udział w misjach wojskowych ponosiły ryzyko związane z narażaniem swojego zdrowia i życia. 
Promowanie i docenianie osób, które niejednokrotnie narażając swoje życie przyczyniały się do poprawy życia 
i bezpieczeństwa ludzi narażonych na skutki konfliktów zbrojnych jest obowiązkiem społeczności lokalnej, 
w której osoby takie funkcjonują.Skutki finansowe: Środki finansowe wynikające z realizacji uchwały zostaną 
zarezerwowane w rozdziale 85295 - pozostała działalność i będą przeznaczone na pokrycie zniżek udzielonych 
przez Punkty Partnerskie właścicielom Karty. Źródła finansowania: środki wlasne Gminy Miasto Oleśnica. 
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/126/2019  

Rady Miasta Oleśnicy  

z dnia 28 listopada 2019r.  

 

Regulamin programu "Oleśnica Weteranom" 

§ 1. 

1. Program "Oleśnica Weteranom", zwany dalej programem, rozpoczyna się z dniem podjęcia uchwały 

przez Radę Miasta Oleśnicy i ma charakter bezterminowy.  

2. Celem programu jest wsparcie osób posiadających statut weterana lub weterana poszkodowanego 

poprzez umożliwienie im korzystania z ofert Punktów Partnerskich, wyrażających chęć przystąpienia 

do programu.  

§ 2. 

Użyte w programie określenia oznaczają:  

1) Weteran - osoba posiadająca status weterana działań poza granicami państwa zgodnie z ustawą z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569, ze zm.), 

zwana dalej weteranem, legitymująca się legitymacją weterana,  

2) Weteran poszkodowany - osoba posiadająca status weterana poszkodowanego działań poza granicami 

państwa zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami 

państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569, ze zm.), zwana dalej weteranem poszkodowanym, legitymująca 

się legitymacją weterana poszkodowanego,  

3) Punkt Partnerski - przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne, instytucje, które przystąpiły do programu 

i przedstawiły ofertę specjalną korzystną dla weteranów i weteranów poszkodowanych,  

4) oleśnicka karta weterana - karta przyznawana przez Miasto Oleśnica weteranom i weteranom 

poszkodowanym, uprawniająca do korzystania z katalogu ulg dla weteranów i weteranów 

poszkodowanych w Punktach Partnerskich.  

§ 3. 

1. Program realizowany jest wyłącznie w Punktach Partnerskich, które przystąpiły do programu.  

2. Uczestnikami programu są zarówno weterani lub weterani poszkodowani mieszkający w mieście 

Oleśnicy, jak i Punkty Partnerskie.  

§ 4. 

1. Realizacja celów odbywać się będzie poprzez:  

1) tworzenie i rozwijanie katalogu ulg dla osób uprawnionych do korzystania z oferty specjalnej 

korzystnej dla weteranów i weteranów poszkodowanych;  

2) prowadzenie akcji promocyjnej i medialnej na rzecz realizacji programu między innymi poprzez 

udział weteranów i weteranów poszkodowanych w uroczystościach państwowych i lokalnych, 

organizowanie spotkań z weteranami i weteranami poszkodowanymi;  

2. Skorzystanie z oferty będzie możliwe po okazaniu w Punkcie Partnerskim dokumentu 

potwierdzającego status weterana lub weterana poszkodowanego.  
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§ 5. 

1. Aktualny katalog instytucji i firm biorących udział w programie będzie publikowany na stronie 

internetowej Miasta Oleśnicy www.olesnica.pl oraz na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Oleśnicy www.mopsolesnica.gov.pl .  

2. Miasto Oleśnica nie ponosi odpowiedzialności za ulgi i inne oferty proponowane weteranom i 

weteranom poszkodowanym przez partnerów akcji.  

3. Burmistrz Miasta Oleśnicy określi w formie zarządzenia szczegółowe zasady wydawania i 

korzystania z oleśnickiej karty weterana, a w szczególności wzór oleśnickiej karty weterana, okres jej 

ważności oraz sposób weryfikacji osób uprawnionych do otrzymania i korzystania z oleśnickiej karty 

weterana. 
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