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Interpelacja ws. w prow adzenia na terenie gminy Kórnik Kórnickiej Karty Mieszkańca

Składam ponowną interpelację w sprawie wprowadzenia „Kórnickiej Karty Mieszkańca”. 

„Kórnicka Karta Mieszkańca” (KKM) - byłaby elementem polityki społecznej i promocyjnej 

gminy, mającym na celu wprowadzenie systemu zniżek dla mieszkańców, którzy są 

zameldowani na pobyt stały lub rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych ze 

wskazaniem Gminy Kórnik jako miejsca swojego zamieszkania.

„Kórnicka Karta Mieszkańca” przyczyniłaby się do zwiększenia liczby osób meldujących się 

na stale wr gminie a to przełożyłoby się na zwiększenie wpływów z podatków.

Kórnicka Karta Mieszkańca mogłaby umożliwić wprowadzenie zróżnicowanych 

stawek za korzystanie np.: z usług Centrum Sportu i Rekreacji „Oaza”

Pragnę wyjaśnić, że obecnie wszyscy klienci uiszczają takie same opłaty za korzystanie 

np. z pływalni co powoduje, że mieszkańcy gminy płacą realnie więcej niż mieszkańcy spoza 

gminy ponieważ funkcjonowanie obiektów typu Oaza pokrywane jest również z budżetu 

gminy tj. pieniędzy podatników (Centrum Sportu i Rekreacji „Oaza” jest nierentowne 

podobnie jak inne tego typu obiekty w Polsce).

Zatem mieszkańcy gminy płacą podwójnie za korzystanie z pływalni: w formie biletu i podatku.

Poza tym w ramach tego programu zbudowana zostałaby baza danych Partnerów' 

„Karty"- przedsiębiorców, którzy zaoferują mieszkańcom posiadającym KKM dostęp do 

zniżek, ulg, preferencji na swoje towary i usługi.

W zamian przedsiębiorcy mogliby zyskać nowych stałych klientów', promować swoją 

działalność gospodarczą a specjalna oferta przez nich przygotowana mogłaby zachęcić 

mieszkańców do wspierania lokalnej przedsiębiorczości.

W ramach programu KKM mieszkańcy będą mogli na bieżąco korzystać ze strony 

programu, na której wyszukają w poszczególnych kategoriach firmy oferujące zniżki 



i zapoznają się z ich ofertą (punkty, w których będzie honorowana karta zostaną oznaczone 

specjalnymi naklejkami programu).

Podobne rozwiązania wprowadzono w wielu miejscach w Polsce m.in. w gminie 

Mosina.

Proszę o ponowne rozpatrzenie możliwości wprowadzenia tego rozwiązania w Naszej 

Gminie i wyrażenie opinii w tej sprawie.
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