
Uchwała Nr XLIV/454/2022 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 24 marca 2022r. 

 

w sprawie: przyjęcia Programu osłonowego w zakresie realizacji Programu „ Korpus 

Wsparcia Seniorów” na 2022 rok dla Gminy Masłów  

 

        

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2022r. poz. 559), art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 

na rok 2022  Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje::  

 

§ 1 

Gmina Masłów przystępuje do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” i ustanawia 

program osłonowy Gminy Masłów w zakresie realizacji działań na rzecz ochrony seniorów przed 

zakażeniem COVID-19 pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, realizowany na 

podstawie Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Korpus Wsparcia Seniorów na 

2022 rok stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.                       

 

§ 2 

Realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Piotr Zegadło   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Program osłonowy w zakresie realizacji Programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok 

dla Gminy Masłów  

 

I. Postawa prawna Programu: 

Program osłonowy w zakresie realizacji Programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 

rok dla Gminy Masłów jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 

12 marca  2004 roku o pomocy społecznej i odpowiada na potrzeby rozeznane w gminie w zakresie 

działań na rzecz seniorów i ich ochrony przed zakażeniem COVID – 19 w czasie obowiązywania 

epidemii. Program jest tworzony w związku z ustanowieniem przez Ministerstwo Rodziny 

i Polityki Społecznej Programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok.  

 

Program osłonowy realizowany będzie w 2022 roku i swoim zasięgiem obejmie seniorów z gminy 

Masłów. 

 

II. Cel programu: 

Celem programu jest: 

1. Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie 

usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, 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". 

 

III. Ocena sytuacji warunkująca realizacje Programu: 

1. Na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie gminy Masłów zamieszkiwało 1 563 osób 65+, co 

stanowi ok. 14% całej ludności gminy. Zachodzące cały czas w Polsce procesy demograficzne 

wymuszają na państwie podejmowanie działań na rzecz seniorów szczególnie niesamodzielnych ze 

względu na wiek oraz stan zdrowia. 

2. Gmina Masłów jest gminą wiejską, rolniczą, mimo to większość osób w wieku produkcyjnym 

pracuje zawodowo i nie ma możliwości opiekowania się całodobowo domownikami w wieku 65 lat 

i więcej. 

3. Zapewnienie wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat, a przy tym poprawienie poczucia 

bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez 

dostęp do tzw. "opieki na odległość", zasadne jest wprowadzenie programu osłonowego. 

 

IV. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu. 

1. Wsparcie w ramach Programu mogą otrzymać osoby w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy 

Masłów. Osoby, które prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami 

bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w 

zakresie odpowiadającym ich potrzebom. 

2. Osoby do Programu mogą zgłaszać się przez ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11 lub 

bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłów. 

3. Kosztem realizacji zadania jest wydatek, jaki ponosi gmina w związku z zakupem opaski, obsługi 



systemu, a także organizacją, koordynacją i realizacją usługi wsparcia, która mieści się w zakresie 

przedmiotowym programu.  

 

V. Formy organizacji i realizacji Programu: 

1. Wsparcie społeczne: 

- uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności 

samotnie zamieszkującymi np. spacery, rozmowy, zakupy, pomoc seniorom przebywającym w 

kwarantannie itp. 

2. Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez: 

- wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w 

dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, 

- pomoc w organizowaniu transportu na szczepienia, 

- pomoc w załatwianiu prostych spraw urzędowych,  

- wsparcie psychologiczne,  

- wsparcie w czynnościach dnia codziennego: 

- pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzaniu psa itp. 

- pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu , w tym zapewnienie pomocy 

w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza, 

- dostarczanie zakupów ( koszt zakupów pokrywa senior), 

3. Gmina może wybrać następujące formy organizacji i realizacji usług angażując wolontariuszy 

poprzez: 

- zlecenia usługi wsparcia organizacjom pozarządowym, 

- samodzielnie tj. przez organizację i koordynację plac wolontariuszy, 

- zakup usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu 

monitorującego. 

4. Do zadań gminy związanych z realizacją programu należy w szczególności: zorganizowanie, 

realizacja i koordynacja programu w gminie, bieżący monitoring i sprawozdawczość. 

5. Pomoc udzielania seniorom jest pomocą całkowicie dla nich bezpłatną. 

 

 

VI. Finansowanie Programu  

Program będzie finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 utworzonego na 

podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji  kryzysowych oraz niektórych ustaw  

 

VII. Monitoring Programu  

Realizacja Programu będzie wykazywana w postaci rocznego sprawozdania przekazywanego do 

wojewody do 30 stycznia 2023 roku. 

        

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Piotr Zegadło   

 



Uzasadnienie do 
UCHWAŁY Nr XLIV/452/2022 
Rady Gminy Masłów 
z dnia 24 marca  2022r. 

 

w sprawie: przyjęcia Programu osłonowego w zakresie realizacji Programu „ Korpus 

Wsparcia Seniorów” na 2022 rok dla Gminy Masłów  

 

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 został ogłoszony Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 

na rok 2022.  

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez 

świadczenie usług wsparcia min. (pomoc w umawianiu wizyt, pomoc w załatwieniu prostych spraw 

urzędowych, zakupach, wspólnego spędzania czasu) oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz 

możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. 

„opieki na odległość”.  

Gmina przystępując do realizacji programu przyjmuje uchwałą program osłonowy na podstawie art. 

17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.  

Zgodnie z wykładnią art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1507 z późn. 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.  

Program realizowany będzie do 31.12.2022r.  

Całkowita wartość programu wynosi 30 877,00 zł. (zgodnie ze złożonym wnioskiem na środki finansowe z 

programu Korpus Wsparcia Seniorów) 

 

 
             Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Piotr Zegadło   

 


