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UCHWAŁA NR.../2022 
Rady Gminy Tarnowiec 

z dnia........

w sprawie przyjęcia programu osłonowego
„ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Tarnowiec

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z 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.)

Rada Gminy Tarnowiec uchwala co następuje:

§ 1
Uchwala się program osłonowy „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Tarnowiec w 
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec Tarnowcu

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do Uchwały Nr ............

Rady Gminy Tarnowiec 

z dnia.........

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW" na rok 2022

I. Podstawa prawna programu

Podstawą prawną realizacji programu jest art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnial2 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) dotyczący realizacji zadań własnych 

gminy o charakterze nieobowiązkowym. Program zostaje przyjęty przez Radę Gminy w Tarnowcu 

w związku z realizacją Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn „ Korpus Wsparcia 

Seniorów". Program jest realizowany w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku 

z ustawa 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.)

II. Cele programu

Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania 

osób starszych przez dostęp do tzw."opieki na odległość"

III. Adresaci programu:

Adresatami programu są osoby w wieku 65 i więcej lat, które maja problemy związane

z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne 

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

wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom. 

IV. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

1. Program będzie realizowany od dnia przyjęcia do 31 grudnia 2022 roku.

2. Gmina w ramach programu będzie realizowała Moduł II.

MODUŁU

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania 



w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „ opieki na 

odległość"

Moduł II realizowany będzie poprzez zakup „ opasek bezpieczeństwa" oraz świadczenia „ opieki na 

odległość"Opieka ta gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora 

w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia 

zdrowia lub życia.

Opis usługi:

- udostępnienie seniorom tzw." opasek bezpieczeństwa" wyposażonych w co najmniej trzy 

z następujących funkcji:

przycisk bezpieczeństwa-sygnał SOS,

detektor upadku,

czujnik zdjęcia opaski,

lokalizator GPS,

funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi, 

funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe( puls, saturacja)

V . Realizatorzy Programu

Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu.

V I. Finansowanie Programu

Program finansowany będzie 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 zapobieganie, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

V II. Monitoring programu

Z realizacji programu w terminie do 30 stycznia 2023 roku zostanie sporządzone roczne 

sprawozdanie, uwzględniające:

- rzeczywistą liczbę osób objętych wsparciem,

- koszt realizacji programu.
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