
Projekt 
 
z dnia  12 kwietnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 
w Gminie Gogolin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 i 583) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 12 marca 2003 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2268 i 2270, z 2022 r. poz. 1 i 66) w zw. z art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 
1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64 i 202)  Rada Miejska w Gogolinie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się do realizacji w Gminie Gogolin Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” 
na rok 2022 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.  

2. Realizatorem Programu będzie Centrum Usług Społecznych w Gogolinie. 

3. Program finansowany będzie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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PROGRAM OSŁONOWY 

„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” 

NA ROK 2022 

W GMINIE GOGOLIN 

 

 

 

 

 

 

Gogolin, 2022 

  

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 2022 r.
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I. WSTĘP 

 

Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Gogolin, zwany dalej 

„programem”, jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą zachodzące procesy demograficzne, 

jest także elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów 

niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. 

Program jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19,  

w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Kierując się troską  

o bezpieczeństwo osób starszych, które nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć 

podstawowych potrzeb, celowe jest podejmowanie różnego rodzaju działań, które będą finansowane 

 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn.zm.). 

Usługa wsparcia, świadczona w ramach programu, będzie obejmować osoby starsze w wieku 65 lat  

i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący 

samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im 

wystarczającego wsparcia. 

Program wykorzysta również pojawiające się wciąż nowe technologie, w tym m.in. dostęp do nowych 

narzędzi wspomagających opiekę nad seniorami. Obecne rozwiązania dają możliwość m.in. monitorowania 

samopoczucia osób starszych przez ich bliskich, nawet jeśli przebywają oni w odległym miejscu. Rozwiązania 

te pozwalają osobom starszym czuć się bezpieczniej oraz być bardziej samodzielnymi, a także w razie potrzeby 

szybko powiadomić bliską osobę czy też służby ratunkowe o kryzysowej sytuacji, w jakiej się znaleźli. 

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem moduł II - mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz 

możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. 

„opieki na odległość” zwanej teleopieką. 

II.  PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Gogolin jest programem osłonowym  

w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji 

zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej. 

Program osłonowy został przygotowany w związku z ustanowieniem przez Ministerstwo Rodziny  

i Polityki Społecznej programu wsparcia finansowego gmin w 2022 r. „Korpus Wsparcia Seniorów” ze 

środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 

31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.). 
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III . CELE PROGRAMU 

 

Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w 

miejscu zamieszkania osób starszych w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym 

funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub 

mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, poprzez dostęp 

do tzw. „opieki na odległość”. 

IV.  OCENA SYTUACJI WARUNKUJĄCA REALIZACJĘ PROGRAMU 

 

Z danych uzyskanych z Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Gogolin 

wynika, że liczba osób w wieku powyżej 65 lat wynosi 2078 osób (811 mężczyzn, 1267 kobiet) co stanowi 

15,95% ogółu mieszkańców Gminy Gogolin. Wsparcie seniorów, szczególnie w okresie epidemii COVID-19, 

stało się jednym z ważniejszych zadań polityki społecznej. 

Gmina Gogolin podejmowała samodzielnie działania wspierające osoby starsze w czasie trwania pandemii. 

Realizowano pomoc samotnym seniorom oraz osobom z niepełnosprawnościami w formie dostarczania 

zakupów, wyprowadzania zwierząt domowych, realizacji recept, załatwiania spraw urzędowych. 

Wielu seniorów z Gminy Gogolin mieszka samotnie, a ich stan zdrowia często wymaga stałego 

monitorowania. Teleopieka („opieka na odległość”) gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego 

monitorowania stanu seniorów w miejscu zamieszkania, a także pozwala na podejmowanie natychmiastowej 

reakcji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu 

funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania. 

V. PODMIOT REALIZUJĄCY I KOORDYNUJACY PROGRAM 

 

Centrum Usług Społecznych w Gogolinie, Plac Dworcowy 2, 47-320 Gogolin. 

VI. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

 

1. Program będzie realizowany od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2022 r. 

2. Do programu kwalifikowani będą seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Gogolin, którzy 

mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący 

samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie 

zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

3. Kosztem realizacji zadania jest wydatek jaki poniesie gmina w związku z zakupem opaski, obsługi 

 i promocji systemu, a także organizacją, koordynacją i realizacją usługi wsparcia, która mieści się  

w zakresie przedmiotowym programu. 

4. Do zadań gminy należy w szczególności zorganizowanie, realizacja i koordynacja programu w gminie, 

bieżący monitoring i sprawozdawczość. 
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VII .CEL MODUŁU II PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” 

 

Celem modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania  

w miejscu zamieszkania dla osób starszych z terenu gminy Gogolin przez zwiększanie dostępu  

do tzw. „opieki na odległość”. 

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po 

przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które 

nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych 

usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak 

najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym 

pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 

Rozwój współczesnego systemu opieki nad osobami starszymi prowadzi do rozwoju nowoczesnych 

technologii w tym obszarze. „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego 

monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji 

zagrożenia zdrowia lub życia seniora – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji 

życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania. 

Cele szczegółowe Modułu II:  

1) Świadczeniu usług społecznych na rzecz seniorów z terenu gminy Gogolin, polegających na 

zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym, przez zakup oraz pokrycie kosztów 

użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”. 

2) Realizacja Modułu II ma także na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat  

i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan 

zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, 

które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie 

odpowiadającym ich potrzebom.  

Adresaci Moduł II:  

1) Seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Gogolin, którzy mają problemy z samodzielnym 

funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub 

mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.  

Mechanizm udzielania pomocy w ramach Modułu II: 

1) Krok 1. Centrum Usług Społecznych w Gogolinie rozeznaje potrzeby seniorów w zakresie 

wyposażenia ich w tzw. „opaskę bezpieczeństwa”. 

2) Krok 2. Centrum Usług Społecznych w Gogolinie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, dokonuje zakupu tzw. „opaski bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu  

u wybranego realizatora usługi.  
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3) Krok 3. Centrum Usług Społecznych w Gogolinie koordynuje i realizuje program na swoim terenie. 

Opis usługi: 

Realizacja programu będzie polegała na zapewnieniu dostępu do tzw. „opasek bezpieczeństwa” 

wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: 

a) przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, 

b) detektor upadku, 

c) czujnik zdjęcia opaski, 

d) lokalizator GPS, 

e) funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, 

f) funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). 

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub 

nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się  

ze stale gotową do interwencji centralą. Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób  

w wieku 65 lat i więcej będzie prosta w obsłudze, np. będzie posiadać maksymalnie jeden przycisk. Po 

odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję 

o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji będzie on mógł zapewnić wsparcie 

emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, 

opiekunów), poprosić o interwencję pracownika Centrum Usług Społecznych w Gogolinie lub wezwać służby 

ratunkowe. 

Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach MODUŁU II będą koszty niezbędne do prawidłowej realizacji 

zadania, w szczególności:  

1) zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek 

bezpieczeństwa”, 

2) zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad 

seniorami przez centrum monitoringu, 

3) przyznanie dodatków dla pracowników Centrum bezpośrednio zaangażowanych w realizację 

programu, w postaci dodatków specjalnych, nagród czy premii, zgodnie z przyjętym regulaminem 

wynagradzania, 

4) promocja projektu, w tym koszty druku plakatów, ulotek, artykułów w prasie lokalnej. 
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VIII. FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

1) Program finansowany będzie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na 

podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

2) Gmina może otrzymać środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację działań 

przewidzianych w okresie realizacji programu, po przyjęciu programu osłonowego, zgodnie z art. 17 

ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy. 

3) Gmina gromadzi środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów 

i przeznacza je na wydatki związane z realizacją programu, w ramach planu finansowego tego 

rachunku.  

4) Środki, o których mowa w ust. 1, przekazuje wojewoda, na podstawie złożonego przez gminę wniosku 

o zasilenie rachunku. 

5) Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi, niezwłocznie po rozliczeniu wypłat. 

IX. MONITORING PROGRAMU 

 

Z realizacji programu sporządzone zostanie roczne sprawozdanie uwzględniające liczbę osób objętych 

wsparciem w ramach programu oraz koszt realizacji pomocy. 
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UZASADNIENIE 

Program osłonowy został przygotowany w związku z ustanowieniem przez Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej programu wsparcia finansowego gmin w 2022 r. „Korpus Wsparcia Seniorów” ze 
środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z 
dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.). Zgodnie z art. 65 ustawy o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw w Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zwany dalej 
„Funduszem”, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 
COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568). Prezes Rady Ministrów zawiera z 
Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą w szczególności zasady dokonywania wypłat ze 
środków Funduszu na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych zadań związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-19, oraz zasady zawierania porozumień. Wypłaty ze środków Funduszu są 
realizowane na podstawie dyspozycji wypłaty składanej do Banku Gospodarstwa Krajowego przez Prezesa 
Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów może upoważnić do składania dyspozycji wypłaty ze środków 
Funduszu dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji 
rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 
945, 1248, 1696 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), określając jednocześnie zakres tego upoważnienia. 

Środki Funduszu mogą być przeznaczane m.in. na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 2) Gmina może otrzymać środki z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 na realizację działań przewidzianych w okresie realizacji programu, po przyjęciu programu 
osłonowego, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy. 

W myśl art. 17 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej program „Korpus 
Wsparcia Seniorów” jest programem osłonowym w rozumieniu ww. przepisu.  

 Cele programu i szczegółowy zakres realizacji zostały określone w treści Programu.  
W związku z powyższym przyjęcie programu przez Radę Miejską w Gogolinie jest w pełni 

uzasadnione.  
 

Id: 0BE2A03C-0DF5-47D1-ADBD-6B0121004BF0. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1
	Uzasadnienie



