
UCHWAŁA NR XXXIII/251/2022 
RADY GMINY GAĆ 

z dnia 15 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie wsparcia seniorów 
z terenu Gminy Gać pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. , poz. 559 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) 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. 
z 2021r., poz. 2095 z późn. zm.) w związku z programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 
2022 wprowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w związku  z utrzymującym się stanem 
pandemii COVID-19 oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych. Rada Gminy Gać uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się gminny program osłonowy w zakresie wspierania seniorów z terenu Gminy Gać pod 
nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Lesław Stańko 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/251/2022 

Rady Gminy Gać 

z dnia 15 marca 2022 r. 

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE WSPIERANIA SENIORÓW 
Z TERENU GMINY GAĆ POD NAZWĄ „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”  NA ROK 202 

Podstawa prawna programu 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 jest programem osłonowym w rozumieniu 
art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej, tj. podejmowania 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. 

Program będzie realizowany w roku 2022 i obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Gać. 

Cel programu 

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez 
świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we 
wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego 
funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. 

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie: 

- wprowadzania nowoczesnych form sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych 
zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu, 

- stałe monitorowanie zmian stanu zdrowia u osób powyżej 65 roku życia w celu jak najszybszej reakcji, 
powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy, w tym pomocy medycznej, 

- poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób 
starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. 

Podmioty realizujące program 

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaci jako samorządowa jednostka 
organizacyjna pomocy społecznej. 

Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaci. 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu 

W ramach programu udziela się wsparcia: 

-seniorom w wieku 65 lat i więcej 

Przyznanie takiej pomocy nie zależy od kryterium dochodowego i odbywa się na podstawie złożenia 
wniosku zgłoszeniowego, bez wydania decyzji administracyjnej oraz bez przeprowadzania rodzinnego 
wywiadu środowiskowego. 

Do udziału w programie będą kwalifikowane w pierwszej kolejności osoby samotne i samotnie 
gospodarujące. 

Finansowanie programu 

Program jest finansowany ze środków pochodzących 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 

Z programu sporządza się roczne sprawozdanie z realizacji programu i przekazuje do Wojewody 
w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. z uwzględnieniem rzeczywistej liczby osób objętych wsparciem 
w ramach programu i kosztem realizacji pomocy. 
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Uzasadnienie: 

„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 doskonałe rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, 
zarówno tych, które korzystają z usług opiekuńczych jak  i tych, u których nieprzewidywalność zmiany 
stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie  w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych 
służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 

Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych 
o zasięgu gminnym. 
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