
UCHWAŁA NR LXI-394-2022 
RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 27 czerwca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w gminie Nędza na 2022 rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz.U.z2022r.poz. 559 ze zm.) związku z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2021r.poz.2268 ze zm.) Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje : 

§ 1. Uchwala się program osłonowy „Korpus wsparcia seniorów w gminie Nędza” na rok 2022, którego 
treść zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały . 

§ 2. Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy . 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Gerard Przybyła 
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Załącznik do uchwały Nr LXI-394-2022 

Rady Gminy Nędza 

z dnia 27 czerwca 2022 r. 

PROGRAM OSŁONOWY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA 2022 ROK 
„KORPUS  WSPARCIA  SENIORÓW” 

I.  Podstawa prawna programu  

1) Gminny 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 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r.poz.2268 ze zm.), dotyczącym realizacji zadań 
własnych gminy. 

2) Program jest ustanowiony i przyjęty przez Radę Gminy w Nędzy w związku z ustanowieniem przez  
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022roku. 

II.  Cele  programu 

Zapewnienie usługi wsparcia i bezpiecznego oraz samodzielnego funkcjonowania seniora w wieku 65 lat 
i więcej w miejscu ich zamieszkania  przez dostęp do tzw. ”opieki na odległość”. 

III.  Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu  

1) Program będzie realizowany w terminie do 31 grudnia 2022roku i obejmie swoim zasięgiem seniorów 
w wieku 65 lat i więcej z terenu  Gminy Nędza. 

2) W ramach Programu udziela się wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problem 
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne  gospodarstwo 
domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

3) Gmina będzie realizowała moduł II przewidziany w programie „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 
2022 ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej mający na celu poprawę bezpieczeństwa 
osób starszych  poprzez dostęp do tzw. ”opieki na odległość”. 

4) Gmina rozeznaje potrzeby seniorów w zakresie wyposażenia ich w tzw.”Opaskę bezpieczeństwa”. 

5) Gmina dokonuje zakupu tzw. ”opaski bezpieczeństwa”  wraz z obsługą systemu u wybranego realizatora 
usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

6) Udzielenie wsparcia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, jak również nie jest przyznawane 
w drodze postępowania administracyjnego . 

IV.  Ocena sytuacji warunkującej realizację programu. 

Obowiązujące w czasie pandemii ograniczenia mają szczególnie negatywny wpływ na funkcjonowanie osób 
starszych ze względu na ich wiek, stan zdrowia oraz ograniczoną samodzielność  i dostęp do świadczeń opieki 
zdrowotnej. Izolacja i ograniczony kontakt osób starszych ze światem zewnętrznym w dobie pandemii  
przyczyniła się do zaniżenia poczucia bezpieczeństwa  medycznego seniorów. W związku z powyższym 
wdrożenie i realizacja Programu i objęcie nim seniorów poprawi i wzmocni ich poczucie bezpieczeństwa . 

V.  Realizacja programu 

1) Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy  w terminie do dnia 31 grudnia 2022r. 

VI.  Finansowanie Programu  

Program finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art.65 
ustawy z dnia 31 marca 2020r.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. 

VII.  Monitoring Programu  
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Z realizacji Programu sporządzane jest roczne sprawozdanie będące składową rozliczenia programu 

„ Korpus Wsparcia Seniorów”  na lata 2022. 
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UZASADNIENIE 

Seniorzy w wieku 65+ stanowią dużą cześć mieszkańców Gminy Nędza .Program „Korpus 
Wsparcia Seniorów” jest programem osłonowym w rozumieniu art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 
marca o pomocy społecznej (Dz.U.z2021r.poz.2268), tj. podejmowanie innych zadań z zakresu 
pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy. Do zadań tych w czasie 
obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem 
COVID-19. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju istnieje zasadność realizacji ww. 
programu w 2022 roku poprzez udzielanie wsparcia oraz pomocy seniorom w potrzebie. Wobec 
powyższego zasadnym jest przyjęcie powyższej uchwały. 
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