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UCHWAŁA NR XLV/.../22 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Gorzyce „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) w związku z przyjętym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
Programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program osłonowy Gminy Gorzyce „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, dla 
mieszkańców Gminy Gorzyce, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVIII/377/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie 
przystąpienia Gminy Gorzyce do realizacji Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Załącznik do uchwały Nr XLV/.../22 

Rady Gminy Gorzyce 

z dnia 29 września 2022 r. 

Program Osłonowy Gminy Gorzyce „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 

Podstawa prawna programu osłonowego 

Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, zwany dalej „Programem”, jest 
programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), która stanowi, iż do zadań własnych gminy należy 
podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, 
w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. 

 
Ocena sytuacji warunkująca realizację programu 

Gmina Gorzyce na dzień 31.12.2021 r. liczyła 21.111 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały 
i czasowy. W tej grupie 4020 osób to osoby starsze (2625 kobiet i 1395 mężczyzn) W ogólnej liczbie 
mieszkańców gminy osoby starsze stanowią 19,04%. Część z nich zamieszkuje samodzielnie w domach 
jednorodzinnych, pozostając bez wsparcia najbliższej rodziny. Ze względu na wiek i stan zdrowia 
niejednokrotnie mieszkańcy ci mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w swoim środowisku 
zamieszkania. 

Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach wynika, iż w 2021r. 11 osób starszych korzystało 
z pomocy w formie usług opiekuńczych, 9 osób pobierało zasiłek stały z tytułu wieku a 73 osoby starsze 
były objęte pracą socjalną. Ponadto 48 osób starszych regularnie korzystało ze wsparcia w klubie Seniora. 

Trwająca od marca 2020r. epidemia COVID-19 pokazała, iż osoby powyżej 65 roku życia to grupa, 
której potrzebna jest szeroko rozumiana pomoc, w szczególności poprzez stworzenie systemu wsparcia, 
poprawę ich bezpieczeństwa oraz tworzenie warunków do bezpiecznego samodzielnego funkcjonowania 
w miejscu zamieszkania. 

Przyjęcie programu osłonowego wpisuje się również w III Cel Strategiczny Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Gorzyce na lata 2021 – 2030, Cel operacyjny 3.1 Poprawa jakości życia 
seniorów, pkt 4 Wspieranie seniorów w miejscu zamieszkania, w szczególności seniorów samotnie 
zamieszkujących, poprzez realizację programów rządowych/pomocowych oraz propagowanie pomocy 
sąsiedzkiej i wolontariatu 

Cel programu 

Celem programu osłonowego jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego 
funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych powyżej 65 roku życia, samotnie gospodarujących 
lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia przez: 

1) dostęp do codziennej pomocy w zidentyfikowanych obszarach wymagających wsparcia, 

2) dostęp do tzw. „opieki na odległość”. 

Podmioty realizujące program 

Program realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach, w szczególności 
w zakresie: zorganizowania, realizowania, koordynowania Programu, bieżącego monitoringu oraz 
sprawozdawczości. 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu 
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Program będzie realizowany w terminie od dnia uzyskania środków finansowych do dnia 31 grudnia 
2022 r. 

Realizacja programu osłonowego, zgodnie z założeniami rządowego programu „Korpus Wsparcia 
Seniorów” na rok 2022 obejmuje swoim zakresem dwa moduły: 

1. Moduł I – zapewnienie usługi wsparcia osobom powyżej 65 roku życia przez świadczenie usług 
w zakresie wynikającym z rozeznania potrzeb na terenie Gminy Gorzyce: 

1) wsparcie społeczne – polegające w szczególności na: wspólnym spędzaniu czasu z seniorami (spacery, 
rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupy, itp. koszt zakupionych produktów pokrywa senior); 

2) ułatwianie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej – umawianie wizyt 
lekarskich zarówno w miejscu zamieszkania seniora, jak też asystowanie w trakcie wizyty poza miejscem 
zamieszkania; pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych; 

3) wsparcie psychologiczne – zapewnienie pomocy psychologa osobom jej wymagającym; dokonywanie 
czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia (usługi opiekuńcze i inne); 

4) wsparcie w czynnościach dnia codziennego – pomoc m.in. w utrzymaniu porządku najbliższego otoczenia, 
spacery z psem, dostarczenie produktów żywnościowych, wspólne spacery i/lub zakupy, zapewnienie 
środków niezbędnych do życia (żywność, śr. higieniczne), zakup/dostarczenie ciepłego posiłku, załatwienie 
bądź pomoc w załatwieniu drobnych spraw urzędowych, realizacja recept, pomoc sąsiedzka, i inne (koszt 
zakupionych produktów pokrywa senior). 

2. Moduł II – poprawa bezpieczeństwa jak też możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu 
zamieszkania dla osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. 

Po dokonaniu rozeznania wśród mieszkańców Gminy Gorzyce, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gorzycach, jako realizator programu, dokona zakupu „opasek bezpieczeństwa”, wyposażonych w co 
najmniej trzy systemy z poniższych, tj.: 

- przycisk SOS; 

- detektor upadku; 

- czujnik zdjęcia opaski; 

- lokalizator GPS; 

- funkcje umożliwiające komunikowanie się z opiekunami bądź ratownictwem medycznym; 

- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls, saturacja). 

Urządzenie, o którym mowa powyżej, połączone będzie z usługą danego operatora pomocy i będzie 
w miarę proste w obsłudze (dostosowane do osób w wieku 65+). Realizacja Modułu II dotyczy głównie 
osób starszych, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czy to czasowo 
czy na stałe wymagają pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu; osób, które nie wymagają 
na co dzień usług opiekuńczych. Dopuszcza się objęcie Modułem II programu osób korzystających ze 
wsparcia w postaci usług opiekuńczych w sytuacji, kiedy stan zdrowia tych osób jest na tyle 
nieprzewidywalny, że uzasadnia potrzebę stałego ich monitorowania. Mechanizm udzielania pomocy 
zarówno w ramach Modułu I, jak i II jest tożsamy z zapisami rządowego programu „Korpus Wsparcia 
Seniorów” na rok 2022. 

Finansowanie programu osłonowego 

Program w 100% finansowany będzie 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. 

Monitoring programu osłonowego 
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Roczne sprawozdanie z realizacji programu uwzględniające w szczególności: rzeczywistą liczbę osób 
objętych wsparciem w ramach programu,  koszty realizacji pomocy, zostanie: 

- przekazane Wojewodzie Śląskiemu w terminie do dnia 31.01.2023r. 

- przedłożone Radzie Gminy w Gorzycach w terminie do dnia 31.03.2023r. 
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Uzasadnienie 

Przyjęty przez Radę Ministrów rządowy program „Korpus wsparcia Seniora” na rok 2022 ma na celu 
zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 i więcej lat przez świadczenie usług 
wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz 
możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. 
„opieki na odległość”. Rządowy program stanowi wytyczne dotyczące możliwości uzyskania przez gminy 
wsparcia finansowego w 2022 r. 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. Warunkiem 
przyznania takiej pomocy seniorom jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, 
o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie 
przewidywał. Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych 
o zasięgu gminnym. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest przyjęcie uchwały. 
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