
UCHWAŁA NR l02IXII2019
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 22 lipca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia "Karty Serocczanina"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20 19r.,
poz. 506), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późno zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

l. Wyraża się wolę wprowadzenia" Karty Serocczanina" jako potwierdzenie uprawnień
do korzystania z przywilejów, o których mowa w niniejszej uchwale.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Serock do podjęcia wszystkich możliwych
działań w celu przygotowania koncepcji izasad oraz wdrożenia" Karty Serocczanina".

§2

1. O wydanie "Karty Serocczanina" mogą ubiegać się osoby fizyczne , które zamieszkują
na terenie Miasta iGminy Serock oraz:

l) rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Miasta iGminy Serock,
lub;

2) nie rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock,
a złożą oświadczenie. że Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczenia się z podatku
dochodowego od osób fizycznych za rok, w którym występują o wydanie ••Karty
Serocczanina' jest Urząd Skarbowy w Legionowie ze względu na miejsce
zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock,

2. Warunek rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Miasta iGminy
Serock dotyczy wszystkich osób w rodzinie, o których mowa w ust. l pkt l, które podlegają
obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych, z zastrzeżeniem
ust. 3.

3. Warunek rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowvm w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Miasta i Gminv
Serock nie dotyczy osób, które z racji wykonywania określonego rodzaju zajęcia
zarobkowego nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób
fizycznych.



§3

Wydanie" Karty Serocczanina" ma na celu:
1) poprawę warunków życia mieszkańców;
2) umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;
3) zachęcanie osób, spoza Miasta i Gminy Serock, do osiedlania się i płacenia podatków na

terenie Miasta i Gminy Serock;
4) zwiększanie mieszkańcom dostępności obiektów, form działalności j wydarzeń kulturalnych,

sportowych i rekreacyjnych.

§4

Cele, o których mowa w §3, realizuje się w szczególności w następujących obszarach:
1) oświata iwychowanie
2) ochrona zdrowia;
3) kultura i sztuka;
4) sport i rekreacja;
5) turystyka i wypoczynek

§5

1. Dla zapewnienia realizacji Uchwały Miasto i Gmina Serock współpracuje z osobami fizycznymi,
przedsiębiorcami, instytucjami kultury, jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami
pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz 688 z późno zm.) zwanych
dalej Partnerami.

2. Informacje o Partnerach, udzielonych zniżkach oraz zakresie preferencji umieszczane będą
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Serock.

§6

l. Kartę Serocczanina wydaje się na okres 2 lat liczonych od daty wydania karty.

2. Uzyskanie Karty Serocczanina odbywać się będzie na wniosek uprawnionego, złożony w Urzędzie
Miasta iGminy Serock.

§7

Szczegółowe zasady weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień na potrzeby realizacji
Uchwały, w tym wzory wniosków, regulamin zawierający m. in. wzór Karty Serocczanina oraz
określenie sposobu jej używania, jak i regulamin przystąpienia do współpracy w ramach Uchwały
dla podmiotów, o których mowa w §4, zostanie określony zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy
Serock.

§8

Środki niezbędne do realizacji Uchwały pokrywane są z budżetu Miasta iGminy Serock.



§9

Uchwała nie narusza praw do innych ulg przyznanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

§lO.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.



UZASADNIENIE

Kartę Serocczanina wprowadza się w celu poprawy warunków życia mieszkańców Miasta i
Gminy Serock poprzez zniżki ipreferencje oferowane przez Partnerów, którzy przystąpią do
przedsięwzięcia "Karta Serocczanina".

Karta Serocczanina może stać się instrumentem:

- skłaniającym osoby spoza miasta do osiedlania się na terenie Miasta i Gminy Sercek i
płacenia podatków na tym terenie;

- zwiększającym mieszkańcom dostępność obiektów, form działalności iwydarzeń
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;

Karta Serocczanina dzięki dużym możliwościom rozwoju programu może stanowić ważny
element poprawy jakości życia mieszkańców iumacnianiu ich tożsamości lokalnej.
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