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UCHWAŁA NR X/81/15
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE
z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczew Weteranom”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
w Dz. U. z 2013 poz. 594 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art.110 ust.10 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity w Dz.U. 2015 poz. 163 - z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się na terenie miasta Sochaczew Program „Sochaczew Weteranom”.
§ 2. Program „Sochaczew Weteranom” kierowany jest do weteranów i weteranów poszkodowanych
zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Sochaczew.
§ 3. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) Weteran – osoba posiadająca status weterana zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach
działań poza granicami państwa i legitymująca się legitymacją weterana,
2) Weteran poszkodowany – osoba posiadająca status weterana poszkodowanego zgodnie z ustawą z dnia
19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa i legitymująca się legitymacją weterana
poszkodowanego,
3) Legitymacja weterana – dokument zgodny ze wzorem w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra
Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana
poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu,
4) Legitymacja weterana poszkodowanego – dokument zgodny ze wzorem w załączniku nr 2 do
rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana
i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu,
5) Osoba zamieszkała na terenie Gminy Miasto Sochaczew - osoba przebywająca z zamiarem stałego pobytu,
rozliczająca podatek dochodowy od osób fizycznych i deklarująca w swoim zeznaniu podatkowym, że
miejscem jej zamieszkania jest miasto Sochaczew, bez względu na to, czy osiąga dochód.
§ 4. Posiadanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego uprawnia do:
1) 100% zniżki od obowiązujących cen na zakup karnetów lub biletów jednorazowych na pływalnię „Orka”
oraz na lodowisko i wypożyczenie łyżew w obiektach Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
w Sochaczewie,
2) 50% zniżki od obowiązujących cen na ofertę własną Sochaczewskiego Centrum Kultury,
3) 50% zniżki od obowiązujących cen biletów do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
w Sochaczewie,
4) 100% zniżki od obowiązujących cen biletów miesięcznych Zakładu Komunikacji Miejskiej
w Sochaczewie,
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§ 5. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów o których mowa w §4 wprowadza się
„Sochaczewską Kartę Weterana”.
§ 6. Karta określona w §5 wydawana jest dla jednej osoby. Zabrania się jej sprzedaży oraz udostępniania
osobom trzecim.
§ 7. Karta określona w §5 wydawana jest na okres 12 miesięcy.
§ 8. Uzyskanie Karty określonej w §5 odbywać się będzie na wniosek złożony w Urzędzie Miejskim
w Sochaczewie.
§ 9. Warunkiem otrzymania karty i skorzystania z przysługujących ulg jest terminowe uiszczanie na rzecz
Gminy Miasta Sochaczew należnych podatków i opłat wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
oraz przepisów prawa miejscowego.
§ 10. Ulgi z tytułu programu „Sochaczew Weteranom” nie łączą się z ulgami wynikającymi z innych
uchwał Rady Miejskiej w Sochaczewie.
§ 11. Wzór Kart używanej jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z Programu „Sochaczew
Weteranom”, wzór wniosku oraz regulamin Programu „Sochaczew Weteranom” zostaną określone
zarządzeniem Burmistrza Miasta Sochaczew.
§ 12. Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w §4 pokrywane są z budżetu Gminy
Miasto Sochaczew.
§ 13. Jednostką koordynującą realizację programu jest Urząd Miejski w Sochaczewie.
§ 14. Do udziału w programie mogą przystąpić inne instytucje publiczne, podmioty komercyjne oraz
organizacje pozarządowe, które w ramach świadczonych przez siebie usług będą realizować ulgi, preferencje
lub świadczenia dla uczestników Programu „Sochaczew Weteranom”.
§ 15. 1. Urząd Miejski w Sochaczewie zapewni promocję Programu „Sochaczew Weteranom”.
2. Promocja działań podejmowanych w ramach tej uchwały obejmować będzie informacje lub ogłoszenie
w lokalnej prasie, lokalnym radio oraz na stronie internetowej miasta Sochaczew.
§ 16. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XLI/477/14 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie
przyjęcia Programu „Sochaczew Weteranom”.
§ 17. 1. Wprowadza się okres przejściowy w stosowaniu nowo wprowadzonych przepisów trwający od
01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.
2. W okresie przejściowym zachowuje się uprawnienia nabyte na postawie Uchwały XLI/477/14 z dnia
27 maja 2014 roku.
3. Po upływie okresu przejściowego uprawnienia nabyte przed 01.01.2016 roku tracą ważność.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.
§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Sylwester Kaczmarek

