UCHWAŁA NR XLIV/323/18
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 20 czerwca 2018r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Braniewa Programu
"Braniewskiej Karty Weterana"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2018r., poz. 994) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. O
pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1769 z późn.zm.), Rada Miejska w Braniewie
uchwala co następuje:
§1
Wprowadza się na terenie Gminy Miasta Braniewa program działań na rzecz weteranów
zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Braniewa zwany Programem Braniewskiej Karty
Weterana.
§2
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. Weteranie – należy przez to rozumieć osobę posiadającą status weterana lub weterana
poszkodowanego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań
poza granicami państwa (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 937) i legitymującą się legitymacją
weterana lub weterana poszkodowanego,
2. Braniewskiej Karcie Weterana – należy przez to rozumieć kartę uprawniającą
weteranów lub weteranów poszkodowanych do korzystania ze stałych, tymczasowych,
świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz bezpłatnych świadczeń oferowanych przez
jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Braniewa oraz partnerów Programu,
3. Osobie zamieszkałej na terenie Gminy Miasta Braniewa – należy przez to rozumieć
osobę przebywającą z zamiarem stałego pobytu, rozliczającą podatek dochodowy od osób
fizycznych i deklarującą w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem jej zamieszkania jest
Gmina Miasta Braniewa, bez względu na to czy osiąga dochód,
4. Programie – należy przez to rozumień Program Braniewskiej Karty Weterana.
§3
1. Program adresowany jest do weteranów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta
Braniewa.
2. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie będzie Braniewska Karta Weterana.
3. Wzór Braniewskiej Karty Weterana, wzór wniosku o jej przyznanie, katalog ulg oraz
regulamin Programu zostanie określony zarządzeniem Burmistrza Miasta Braniewa.
§4
Cele Programu będą realizowane poprzez:
1. zwiększenie weteranom dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji zarządzanych
przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Miasta Braniewa poprzez
przyznane im ulgi finansowe,
2. promocję i koordynację systemu ulg finansowych w podmiotach, o których mowa w § 5.
3. budowanie wizerunku Gminy Miasta Braniewa jako miejsca przyjaznego weteranom.

§5
1. 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.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przystępują do Programu na mocy porozumienia
zawartego z Burmistrzem Miasta Braniewa.
§6
Ulgi z tytułu Programu nie łączą się z ulgami wynikającymi z innych uchwał Rady Miejskiej
w Braniewie.
§7
Promocja Programu obejmować będzie rozpowszechnianie idei Programu w mediach, na
stronie internetowej Urzędu Miasta Braniewa, na portalach społecznościowych oraz
oznakowaniu miejsc, które są partnerami Programu.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie
Dariusz Frąckiewicz

