
UCHWAŁA NR XI/133/19
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia programu wsparcia oraz ulg dla weteranów i weteranów poszkodowanych pn. 
"Gmina Trzebnica Przyjazna Weteranom"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 2 i 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami 
państwa (Dz.U. z 2019 r. poz 1569 z późn. zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Trzebnica program wsparcia oraz ulg dla weteranów i weteranów 
poszkodowanych pn. „Gmina Trzebnica Przyjazna Weteranom", zwany dalej „Programem”.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o weteranie, należy przez to rozumieć osobę posiadającą status weterana 
lub weterana poszkodowanego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 
granicami państwa (Dz.U. z 2019 r. poz 1569 z późn. zm.).

§ 3. 1. Program adresowany jest do weteranów zamieszkałych na terenie całego obszaru Rzeczpospolitej 
Polskiej.

2. Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz status weterana poszkodowanego jest legitymacja 
weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez uprawniony do tego organ.

§ 4. Osoby posiadające status weterana uprawnione są do:

1) 50% zniżki na korzystanie z:

a) Kina Polonia w Trzebnicy,

b) płatnych imprezy kulturalnych i sportowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Trzebnicy,

c) saunarium oraz kręgielni w Gminnym Parku Wodnym „Trzebnica-Zdrój” Sp. z o.o.

2) 100% zniżki od obowiązujących cen biletów Komunikacji Miejskiej w Trzebnicy.

§ 5. Zniżki dla weteranów będą regulowane w cennikach poszczególnych jednostek biorących udział 
w Programie.

§ 6. Cele Programu będą realizowane poprzez:

1) Zwiększenie dostępności do obiektów kultury, sportu i rekreacji zarządzanych przez jednostki 
organizacyjne Gminy Trzebnica poprzez przyznanie ulg finansowych, o których mowa w § 4,

2) Promocję i koordynację Programu oraz systemu przyznawania ulg finansowych w podmiotach, o których 
mowa w § 7,

3) Budowanie wizerunku Gminy Trzebnica jako miejsca przyjaznego i wspierającego weteranów.

§ 7. 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 weteranów.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przystępują do Programu na mocy porozumienia zawartego z Gminą 
Trzebnica

3. Aktualizowana lista podmiotów biorących udział w Programie będzie umieszczona na stronie 
internetowej Gminy Trzebnica.

§ 8. Ulgi z tytułu Programu nie łączą się z ulgami wynikającymi z innych uchwał Rady Miejskiej 
w Trzebnicy.

§ 9. Promocja Programu obejmować będzie:

1. Rozpowszechnianie założeń Programu na stronie internetowej Gminy Trzebnica, stronach internetowych 
jednostek organizacyjnych Gminy Trzebnica oraz na gminnych portalach społecznościowych.
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2. Oznakowanie miejsc, w których realizowany jest Program.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz
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UZASADNIENIE

Polscy żołnierze od lat pełnią zaszczytną służbę w działaniach poza granicami państwa. Podejmując
trudną decyzję o wyjeździe na misje zagraniczne kładą na szali bezcenne wartości – zdrowie i życie, a także
rozłąkę z najbliższymi. Kierują się przy tym dobrem Ojczyzny i bezpieczeństwem całej Europy.

Jako społeczeństwo czujemy się zobowiązani i w symboliczny sposób chcemy podziękować zapewniając
szczególne udogodnienia w ramach codziennego funkcjonowania po zakończonej misji i służbie.
Wprowadzenie ulg za korzystanie z usług we wskazanych jednostkach organizacyjnych Gminy Trzebnica
stanowi ukłon w stronę weteranów, kładzie nacisk na wzrost świadomości społeczności lokalnej dotyczącej
sytuacji polskich weteranów, a samym weteranom daje możliwość powrotu do codziennego funkcjonowania
w przyjaznym otoczeniu.

Uchwała dedykowana jest weteranom i weteranom poszkodowanym. Status weterana może uzyskać każdy
żołnierz, który uczestniczył w operacji wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i spełnia
określone wymogi formalne zgodnie z zapisami ustawy o weteranach działań poza granicami państwa i
aktami wykonawczymi do niej. Dokumentem potwierdzającym posiadanie statusu jest legitymacja weterana
i weterana poszkodowanego wydana przez uprawniony organ.

Art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o weteranach działań poza granicami państwa stanowi, iż weteranowi
poszkodowanemu przysługuje ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji
miejskiej - stąd propozycja 100 % zniżki od obowiązujących cen biletów Komunikacji Miejskiej w
Trzebnicy dla wszystkich żołnierzy posiadających status weterana.
Dodatkowo art. 30a ust. 1 ustawy o weteranach działań poza granicami państwa stanowi, iż weteran i
weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hal sportowych, siłowni i pływalni, będących w zasobie
jednostek samorządu terytorialnego. Mając na uwadze powyższe wskazano na zniżki w wysokości 50% za
usługi w Kinie Polonia – bilety na seanse filmowe oraz płatne imprezy kulturalne i sportowe organizowane
przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy oraz w saunarium i kręgielni będących w ofercie
Gminnego Parku Wodnego „Trzebnica-Zdrój” Sp. z o.o. – o których nie wspomina Ustawodawca.

Uchwała daje możliwość przystąpienia do programu „Gmina Trzebnica Przyjazna Weteranom” również
innym instytucjom publicznym, podmiotom komercyjnym oraz organizacjom pozarządowym, zwiększając
tym samym zakres jego działania.
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