
UCHWAŁA NR XXII/191/2022 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 28 marca 2022 roku 

w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” 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 2022 r. poz. 559) 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 Żyrzyn, działając na wniosek 

Wójta Gminy Żyrzyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje 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. z 2020 r. poz. 568 ze zm.). 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



      Załącznik do Uchwały Nr XXII/191/2022 Rady 

      Gminy Żyrzyn z dnia 28 marca 2022 r. 

      w sprawie przyjęcia  Programu 

      Osłonowego Gminy Żyrzyn  

                                                                      „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 
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I. WSTĘP 
 
          Zjawisko starzenia się to ważny problem społeczny. Ludzie żyją coraz dłużej , coraz więcej jest 

też ludzi starych – osób w podeszłym , starczym i sędziwym wieku. Kluczowym jest, aby wsparcie 

udzielane seniorom miało charakter środowiskowy i personalny – było udzielane lokalnie, w miej-

scu zamieszkania osoby potrzebującej, z uwzględnieniem jej stanu zdrowia i zdolności psychofi-

zycznych. Dom dla każdego człowieka jest miejscem o szczególnym znaczeniu, miejscem silnie 

związanym z nim samym i z jego emocjami.Tam ma szansę czuć się w pełni bezpiecznie i samowy-

starczalnie 

         Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów”  Gminy Żyrzyn w zakresie świadczenia usługi 

„opieki na odległość” w roku 2022, zwany dalej „programem”, jest odpowiedzią na wyzwania, jakie 

stawiają przed Gminą zachodzące procesy demograficzne, oraz jest elementem lokalnej polityki 

społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek 

oraz stan zdrowia. Program ma na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich 

miejscu zamieszkania. 

Jest również odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w 

związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Kierując się tro-

ską o bezpieczeństwo osób starszych, które nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpie-

czyć podstawowych potrzeb, celowe jest podejmowanie różnego rodzaju działań, które będą finan-

sowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 

2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-

niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-

wych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.). 

       Według danych demograficznych na terenie Gminy Żyrzyn na dzień 31.12.2021r. zamieszkiwało 

6422 osób, w tym 1227osób w wieku 65 lat i więcej , którzy stanowili 19,11 % lokalnej społeczno-

ści. Dodatkowo proces starzenia się społeczeństwa od kilku lat wykazuje tendencję wzrostową. 

Program wykorzysta pojawiające się wciąż nowe technologie, w tym m.in. dostęp do 

nowych narzędzi wspomagających opiekę nad seniorami. Obecne rozwiązania dają możliwość m.in. 

monitorowania samopoczucia osób starszych przez ich bliskich, nawet jeśli przebywają oni w odle-

głym miejscu. Rozwiązania te pozwalają osobom starszym czuć się bezpieczniej oraz być bardziej 

samodzielnymi, a w razie potrzeby szybko powiadomić bliską osobę czy też służby ratunkowe o kry-

zysowej sytuacji, w jakiej się znaleźli.  

 

 

II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 
 

Program osłonowy Gminy Żyrzyn  „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, zwany dalej „Progra-

mem”, jest programem osłonowym w rozumieniu 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 
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realizacja programów osłonowych, do których w czasie obowiązywania epidemii zaliczyć należy 

działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID – 19. 

Program będzie realizowany w 2022 r. na terenie Gminy Żyrzyn w związku z wejściem w życie Pro-

gramu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

 

III. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU  
 
1. Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.  

2. Do programu kwalifikowani będą seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Żyrzyn, którzy 

mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samo-

dzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić 

im wystarczającego wsparcia.  

3. Gmina, w ramach programu, realizuje usługę wsparcia poprzez 

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

4. Kosztem realizacji zadania jest wydatek, jaki poniesie gmina w związku z zakupem  

opasek, obsługi systemu, a także organizacją, koordynacją i realizacją usługi wsparcia, która mieści 

się w zakresie przedmiotowym programu.  

 

5.Do zadań gminy należy w szczególności zorganizowanie, realizacja i koordynacja programu w 

gminie, bieżący monitoring oraz sprawozdawczość.  

6. Gmina, w ramach wydatkowanych środków z Funduszu, jest zobowiązana do prowadzenia ze-

stawienia dowodów księgowych potwierdzających wydatkowane środki, zgodnie przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z poźn. zm.) 

oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).  

 

 

IV. CEL PROGRAMU 

 

CELEM MODUŁU II JEST POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ MOŻLIWOŚCI SAMODZIELNEGO 

FUNKCJONOWANIA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB STARSZYCH Z TERENU GMINY         ŻY-

RZYN  PRZEZ ZWIĘKSZANIE DOSTĘPU DO TZW. „OPIEKI NA ODLEGŁOŚĆ”.  

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, cho-

rymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe 

wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, 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 po-

staci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność 

zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomie-

nia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ra-

mach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.  
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Cele szczegółowe Modułu II:  

1) Świadczeniu usług społecznych na rzecz seniorów z terenu Gminy Żyrzyn, polegających na za-

pewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym, przez zakup oraz pokrycie kosztów 

użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”.  

2) 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.  

 

Adresaci Moduł II:  

1) Seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Żyrzyn, którzy mają problemy z samodzielnym 

funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe 

lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.  

 

Mechanizm udzielania pomocy w ramach Modułu II:  

1) Krok 1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie rozeznaje potrzeby seniorów w zakresie wyposa-

żenia ich w tzw. „opaskę bezpieczeństwa”.  

2) Krok 2.Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie prze-

pisami prawa, dokonuje zakupu tzw. „opaski bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu u wybra-

nego realizatora usługi.  

3) Krok 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie koordynuje i realizuje program na swoim tere-

nie.  

Opis usługi:  

1) W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Żyrzyn zostanie zapew-

niony 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 z centrum obsługi i opiekunami,  

f. funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).  

 

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytu-

acji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie 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 będzie prosta w obsłudze, np. będzie posiadać 
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maksymalnie jeden przycisk. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun 

medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności 

od sytuacji będzie on mógł zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję 

kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pra-

cownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie lub wezwać służby ratunkowe.  

Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach MODUŁU II będą koszty niezbędne do prawidłowej rea-

lizacji zadania, w szczególności:  

- zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeń-

stwa”,  

-  zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad 

seniorami przez centrum monitoringu,  

- przyznanie dodatków dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie bezpośrednio za-

angażowanych w realizację programu, w postaci dodatków specjalnych, nagród czy premii, zgod-

nie z przyjętym regulaminem wynagradzania,  

-  promocja projektu, w tym koszty druku plakatów, ulotek, artykułów w prasie lokalnej.  

 

V. REALIZATORZY PROGRAMU  

Program realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie, w szczególności w za-

kresie: zorganizowania, realizowania, koordynowania Programu, bieżącego monitoringu oraz spra-

wozdawczości. 

 

VI. FINANSOWANIE PROGRAMU  

 

1) Program finansowany będzie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego 

na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiąza-

niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-

kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.  

2) Gmina może otrzymać środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację działań prze-

widzianych w okresie realizacji programu, po przyjęciu programu osłonowego, zgodnie z art. 17 

ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy.  

3) Gmina gromadzi środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku docho-

dów i przeznacza je na wydatki związane z realizacją programu, w ramach planu finansowego tego 

rachunku.  

4) Środki, o których mowa w ust. 1, przekazuje wojewoda, na podstawie złożonego przez gminę 

wniosku o zasilenie rachunku.  

 

VII.MONITORING PROGRAMU 

Z realizacji Programu sporządzane zostanie sprawozdanie roczne uwzględniające rzeczywistą liczbę 

osób objętych wsparciem oraz koszt realizacji pomocy i przekazane do wojewody w terminie do 

dnia 30 stycznia 2023 r. 


