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UCHWAŁA NR ………/2022 
RADY GMINY STOSZOWICE 

z dnia 31 marca 2022 r. 
 

w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 
2022 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 
2268 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, 
realizowany w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) do właściwości rady gminy należą 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią 
inaczej. W myśl art. 17 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) do zadań 
własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej 
wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja 
programów osłonowych.Rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie 
pomocy społecznej, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy 
społecznej. 
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 , stanowi odpowiedź na 
wyzwania jakie przed samorządem stawiają zachodzące procesy demograficzne jak 
też elementy polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz 
seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. 

W ramach programu jednostka samorządu terytorialnego będzie uczestniczyła  
w działaniach przewidzianych w MODULE II –świadczenia usług „opieki na 
odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Planowane jest objęcie 
procesem wsparcia 30 osób – mieszkańców spełniających wymogi Programu. 

Zgodnie z zapisami Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, gminy 
przystępując to tego programu poprzez podjęcie uchwały o przyjęciu programu 
osłonowego zgodnie z wymogami stawianymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.). 

Zakłada się, iż Program będzie finansowany ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie 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 ze zm.). 

Tym samym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za konieczne, celowe  
i uzasadnione. 
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Załącznik do uchwały nr …/2022 
Rady Gminy Stoszowice   
z dnia 31 marca 2022r.  

 
 
 

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022 
 
 

I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU: 
 
Podstawową prawną realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 
(zwanym dalej Programem) jest art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), zgodnie z którym 
do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy 
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja 
programów osłonowych. W świetle art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)do właściwości 
rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile 
ustawy nie stanowią inaczej. 
Program zostaje przyjęty przez Radę Gminy Stoszowice w związku z realizacją 
Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia 
Seniorów”. Program jest realizowany w ramach Funduszu Przeciwdziała COVID-19 
w związku z ustawą 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 ze zm.). 
 
II. OCENA SYTAUCJI WARUNKUJĄCA REALIZACJĘ PROGRAMU 
 
Szacuje się, iż  na terenie Gminy Stoszowice zamieszkuje 3 254 mieszkańców w 
wieku 65 lat i więcej. Obowiązujące w czasie trwanie pandemii ograniczenia mają 
niewątpliwie negatywny wpływ na funkcjonowanie osób starszych ze względu na 
ich wiek, stan zdrowia jak i częstokroć ograniczoną samodzielność i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej. Nadto izolacja i ograniczony kontakt tych osób ze 
środowiskiem zewnętrznym przyczynił się do obniżenia poczucia bezpieczeństwa 
medycznego. Wdrożenie Programu przyczyni się do podniesienie poziomu 
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bezpieczeństwa  
i zniweluje negatywne wpływy w ww. zakresie. 
 
 
III. CELE PROGRAMU 
 
Celem programu jest:  
1) zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów wieku 65 lat i więcej, przez 

świadczenie usług wynikających z rozeznania potrzeb na terenie Gminy 
Stoszowice, wpisujących się we wskazane w programie obszary; 

2) poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego 
funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. 
„opieki na odległość”. 

 
IV. ADRESACI PROGRAMU 

 
Adresatami Programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy  
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących 
samodzielnie gospodarstw domowe lub mieszkających z osobami bliskimi,  
które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 
 
V. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

 
1. Program będzie realizowany w terminie od dnia jego przyjęcia do dnia  

31 grudnia 2022 r.  
2. Do programu będą kwalifikowane osoby spełniające kryteria w nim określone, 

zgłaszające się bezpośrednio do Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej  
w Stoszowicach. 

3. Udzielenie wsparcia w ramach Programu jest niezależne do kryterium 
dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.)oraz nie wymaga wydania 
decyzji administracyjnej.  

4.    Gmina Stoszowice, w ramach Programu będzie realizowała MODUŁ II, 
którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego 
funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie 
dostępu do tzw. „opieki na odległość. 

5. Realizacja MODUŁU II będzie się odbywała poprzez zakup „opasek 
bezpieczeństwa” oraz świadczenie usługi „opieki na odległość”. Opieka na odległość 
jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszym,  chorymi, po 
przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub 
na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To rozwiązanie 
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dedykowane 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, powiadomienie właściwych służb i udzielnie możliwie 
najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Niewątpliwie rozwój 
współczesnego systemu opieki nad osobami starszymi prowadzi do rozwoju 
nowoczesnych technologii w tym obszarze. Co istotne „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 i zdarzeń w miejscu zamieszkania.  

4. Mechanizm udzielenia pomocy w ramach Modułu II:  
1) rozeznaniepotrzeby seniorów w zakresie wyposażenia ich w tzw. „opiekę 

bezpieczeństwa”; 
2) dokonanie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa jak  

i procedurami  wewnątrzorganizacyjnymi zakupu„opasekbezpieczeństwa” wraz 
z obsługą systemu u wybranego realizatora usługi. 

3) koordynacja i realizacja program na terenie Gminy Stoszowice, w tym jego 
promocja.   
5. Opis usługi: 

1) W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony 
dostęp 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 centrum obsługi i opiekunami, 
f) funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). 

2) „Opaska bezpieczeństwa” będzie połączona z usługą operatora pomocy –  
w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcia 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 powinna być najprostsza w obsłudze. Po 
odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, 
pielęgniarka) podejmuję decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.  



PROJEKT  
uchwały z dnia 22 marca 2022 r. 

 
VI. REALIZATORZY PROGRAMU 

 
1. Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Stoszowicach we współpracy z Referatem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 
Urzędu Gminy w Stoszowicach. 

2. Wójt Gminy Stoszowice może wyznaczyć, po uzgodnieniu z Kierownikiem 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach może wyznaczyć koordynatora 
Programu. 
 
VIII. FINANSOWANIE PROGRAMU 

 
Program jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 
utworzonego na podstawie 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 ze zm.). 
 
VIII. MONITORING PROGRAMU 

 
Z realizacji Programu w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. zostanie sporządzone 
roczne sprawozdania, uwzględniające w szczególności następujące dane:  
1) rzeczywistą liczbę osób objętych wsparciem w ramach Programu, 
2) koszt realizacji pomocy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


