
PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia seniorom w wieku 
65 lat i więcej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się gminny program osłonowy w zakresie udzielania wsparcia seniorom w wieku 65 lat 
i więcej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Program realizowany będzie do 31 grudnia 2022 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały nr .................... 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia....................2022 r. 

Gminny program osłonowy w zakresie udzielania wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej w ramach 
programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 

1. CELE PROGRAMU 

Celem gminnego programu osłonowego jest wsparcie seniorów w wieku 65 lat i więcej, zamieszkujących na 
terenie Gliwic, poprzez objęcie ich usługami dostosowanymi do rozeznanych potrzeb oraz zwiększenie 
poziomu bezpieczeństwa i samodzielnego funkcjonowania. 

2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

W ramach gminnego programu osłonowego realizowane są: 

1) usługi wsparcia społecznego i psychologicznego, ułatwiające dostępność do podstawowej i specjalistycznej 
opieki zdrowotnej oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego, świadczone przez wolontariuszy 
i pomoc sąsiedzką; 

2) usługi „opieki na odległość” w formie zapewnienia „opaski bezpieczeństwa” z systemem monitorującym 
stan bezpieczeństwa zdrowotnego. 

3. PODMIOT REALIZUJĄCY PROGRAM 

Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach. 

4. FINANSOWANIE PROGRAMU 

Gminny program osłonowy finansowany jest 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 (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.). 

5. MONITORING PROGRAMU 

Z realizacji gminnego programu osłonowego zostanie sporządzone roczne sprawozdanie, określone 
w cz. VIII pkt 1 i 2 programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 
2022. Powyższe sprawozdanie zostanie przekazane do wojewody w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. 
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Uzasadnienie 

Wejście w życie programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 
2022 umożliwia gminom uzyskanie środków finansowych na realizację zadań w zakresie wsparcia seniorów 
w wieku 65 lat i więcej. 

Zgodnie z cz. VI pkt 3 ppkt 3 programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia 
Seniorów” na rok 2022 warunkiem przystąpienia do programu jest przyjęcie uchwałą programu osłonowego na 
podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. 

Wobec powyższego, w celu pozyskania środków na zwiększenie wsparcia dla seniorów, konieczne jest 
podjęcie niniejszej uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie udzielania 
wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 
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