
UCHWAŁA NR XLV/396/2022 
RADY GMINY BOGORIA 

z dnia 31 maja 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego 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 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) oraz art 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( 
Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze.zm), w związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
Programu "Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminy Program Osłonowy “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Środki na realizację działań w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 
2022 będą pochodziły 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, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.). 

§ 3. Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Jolanta Wyrzykowska 
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Załącznik Nr 1do uchwały Nr XLV/396/2022 

Rady Gminy Bogoria 

z dnia 31 maja 2022 r. 

PROGRAM OSŁONOWY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA 
2022 ROK „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” 

Podstawa prawna programu 

1) Gminny program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, zwany dalej „Programem” 
jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), dotyczącym realizacji zadań własnych gminy. 

2) Program jest ustanowiony i przyjęty przez Radę Gminy Bogoria w związku z ustanowieniem przez 
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok. 

3) Program wpisuje się w cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogoria na lata 
2021 – 2025. 

II.   Cele programu 

 Zapewnienie usługi wsparcia i bezpiecznego oraz samodzielnego funkcjonowania seniorów w wieku 
65 lat i więcej w miejscu ich zamieszkania oraz ochrony przed zakażeniem Covid-19 w związku 
z utrzymującym się stanem pandemii. 

III.   Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu  

1) Program będzie realizowany w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. i obejmie swoim zasięgiem seniorów 
w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Bogoria. 

2) W ramach Programu udziela się wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problem 
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo 
domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

3) Gmina będzie realizowała Moduł I przewidziany w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 
2022 ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, mający na celu  zapewnienie usługi 
wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, 
wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Gminy Bogoria. 

a) 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, w tym również asystowanie podczas wizyty, 
pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,b) Wsparcie psychologiczne: 
·informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów, 
c)Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:· pomoc/towarzyszenie na spacerze, 
· pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, 

pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Caritas.· dostarczanie seniorom 
zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki 
higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),· zakup oraz dostarczanie 
ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior),o ile usługa tego rodzaju nie jest już 
finansowana z innych źródeł, 
· pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept, 
4) Udzielenie wsparcia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, jak również nie jest 
przyznawane w drodze postępowania administracyjnego. 

IV.   Ocena sytuacji warunkującej realizację programu. 

Obowiązujące w czasie pandemii ograniczenia mają szczególnie negatywny wpływ na funkcjonowanie 
osób starszych ze względu na ich wiek, stan zdrowia oraz ograniczoną samodzielność i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej. Izolacja i ograniczony kontakt osób starszych ze światem zewnętrznym 
w dobie pandemii przyczyniła się do zaniżenia poczucia bezpieczeństwa seniorów. W związku 
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z powyższym wdrożenie i realizacja Programu i objęcie nim seniorów poprawi i wzmocni ich poczucie 
bezpieczeństwa. 

V.   Podmioty realizujące program 

1) Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii. 

2) Koordynatorem  Programu jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. 

VI.   Finansowanie Programu 

Program finansowany jest 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. 

VII.   Monitoring Programu 

Z realizacji Programu sporządzane jest roczne sprawozdanie będące składową rozliczenia programu 
„Korpus Wsparcia Seniorów” na lata 2022. 
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Uzasadnienie 

Do Uchwały Nr XLV/396/2022 
Rady Gminy Bogoria 
z dnia 31 maja 2022 r. 

Seniorzy w wieku 65+ stanowią ponad 20 % mieszkańców Gminy Bogoria. 

Program “Korpus Wsparcia Seniorów” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 
2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), tj. 
podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 
potrzeb gminy. Do zadań tych w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania 
na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19. Dzięki realizacji programu „Korpus Wsparcia 
Seniorów” najbardziej potrzebujący seniorzy z terenu gminy uzyskają możliwość bezpłatnego  wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu seniorów  w miejscu ich zamieszkania. 

Z uwagi na utrzymujący się w kraju stan epidemii istnieje zasadność realizacji programów poprzez 
udzielanie wsparcia oraz niesienia dodatkowej pomocy seniorom w potrzebie. 
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