
UCHWAŁA NR XXXVI/270/2022 
 

RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na terenie Gminy 
Żelazków na rok 2022. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, którego treść stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Środki na realizację działań w ramach programu będą pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 
19, o którym mowa w art. 65 ust. 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.). 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków. 

§ 4.  

Uchwała  wchodzi  w  życie  z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelazków 

 
 

Józef Leśny 
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I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na terenie Gminy Żelazków na rok 2022 jest
programem w zakresie realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4
ustawy o pomocy społecznej tj. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej
wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

II. CELE PROGRAMU

Poprawa poczucia bezpieczeństwa, a także możliwości samodzielnego funkcjonowania w
miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „ opieki na odległość”. Realizacja
programu swoim zakresem obejmuje Moduł II.

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego
funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych 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 dobre rozwiązanie, szczególnie dla
osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co
dzień z usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci 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.

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. 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.

W ramach programu gmina zakupuje „opaski bezpieczeństwa” wraz obsługą systemu,
dzięki , którym senior ma zapewniony dostęp do całodobowej pomocy ze strony operatora.

III. ADRESACI PROGRAMU

Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym
funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo
domowe, lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego
wsparcia. W gminie Żelazków ogółem liczba osób urodzonych w latach 1918 - 1957 wynosi
ogółem - 1 655, w tym liczba kobiet: - 970, liczba mężczyzn - 685.

III. FINANSOWANIE PROGRAMU



Program w roku 2022 jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 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 w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), tj. podejmowanie

innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i

realizacja programów osłonowych, do których w czasie obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania

na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19.

IV. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM

Koordynatorem Programu będzie Wójt Gminy Żelazków we współpracy z Kierownikiem

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podmiotem realizującym Program będzie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Żelazkowie.

V. MONITORING PROGRAMU

Z realizacji programu sporządzane będą sprawozdania przekazywane do Wojewody Wielkopolskiego.



UZASADNIENIE

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17

ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze

zm.). Zgodnie z tym przepisem do zadań własnych gminy należy między innymi podejmowanie

innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym

tworzenie i realizacja programów osłonowych. Do zadań tych w czasie obowiązywania epidemii

zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terytorium RP zaliczyć należy działania na rzecz ochrony

seniorów przed zakażeniem Covid-19. Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz

możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp

do tzw. „opieki na odległość”. Program będzie realizowany w terminie do dnia 31 grudnia 2022

roku. Środki na realizację działań będą pochodziły z rządowego programu „Korpus Wsparcia

Seniorów” na rok 2022 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 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.).

Udział osób starszych w wieku senioralnym w strukturze ludności Polski wynosi około 20 procent,

dlatego polityka senioralna odgrywać będzie coraz istotniejszą rolę, odnosząc się do coraz

liczniejszej grupy społeczeństwa .

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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