
Projekt 
 
z dnia  14 lutego 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

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

w sprawie przyjęcia programu osłonowego ,,Wsparcie Seniorów w gminie Hyżne – teleopieka”  
w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  Programem ,,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 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 17 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i 66) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji program osłonowy „Wsparcie Seniorów w gminie Hyżne– 
teleopieka” w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  Programem ,,Korpus 
Wsparcia Seniorów” na rok 2022,  który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Hyżne 

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

Program osłonowy ,,Wsparcie Seniorów w gminie Hyżne– teleopieka” w związku 
z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  Programem ,,Korpus 

Wsparcia Seniorów” na rok 2022 

I.  Podstawa prawna programu: 

1. Program ,,Wsparcie Seniorów w gminie Hyżne– teleopieka” jest programem osłonowym w rozumieniu 
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2021 poz. 2268 z późń. zm.) dotyczącym realizacji 
zadań własnych gminy wynikających z rozeznanych potrzeb, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej  Programem ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 

2. Program wpisuje się w cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Hyżne na lata 
2021-2030. 

3. Program będzie realizowany w roku 2022 obejmując swym zasięgiem mieszkańców gminy Hyżne. 

II.  Cel programu: 

Głównym celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego 
funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, przez dostęp do tzw. 
"opieki na odległość". 

III.  Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu 

1. Program osłonowy będzie realizowany w 2022 roku zgodnie z ogłoszonym przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  Programem ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 

2. Adresatami programu będą osoby w wieku 65 lat i więcej  mający problemy z samodzielnym 
funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwa 
domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

3. Seniorzy mogą zgłaszać się do udziału w programie zarówno przez ogólnopolską infolinię jak również 
bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hyżnem. 

4. Program osłonowy w gminie Hyżne realizowany będzie poprzez zakup usługi wsparcia 
w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu do realizowania tzw. ,,opieki na odległość”. 

,,Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, 
chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe 
wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych 
u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej 
reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy 
medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. „Opieka na 
odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego 
zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora – 
zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia 
incydentów w miejscu zamieszkania. 

5. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny. 

6. Koordynatorem Programu na szczeblu gminy jest Wójt Gminy Hyżne. 

7. Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem. Pracowniicy 
socjalni w ramach swoich obowiązków służbowych będą pełnić dyżury telefoniczne, przyjmować 
i ewidencjonować zgłoszenia osób do udziału w programie, odbywać cykliczne wizyty w miejscu  
zamieszkania seniorów, rozwiązywać problemy związane z usługą wsparcia. 

IV.  Finansowanie programu 
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Koszty na realizację programu pochodzić będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przekazane 
zostaną przez Wojewodę na podstawie złożonego przez gminę wniosku. 

V.  Monitoring programu 

1. Z realizacji programu sporządzone zostanie roczne sprawozdanie, które zostanie przekazane do 
wojewody w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. 

2. Sprawozdanie o którym mowa w pkt 1 uwzględni dane takie jak: rzeczywista liczbę osób 
objętych wsparciem w ramach programu oraz koszty realizacji pomocy. 

3. Sprawozdanie będzie przekazane w postaci elektronicznej za pośrednictwem Centralnej Aplikacji 
Statystycznej. 
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Uzasadnienie 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nowy program ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 
Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie 
usług wynikających  z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie 
obszary oraz poprawa poczucie bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu 
zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość”. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina może podejmować inne zadania z zakresu pomocy 
społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, do 
których w czasie obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed 
zakażeniem COVID-19. 

 W związku z powyższym, zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, po 
rozeznaniu potrzeb w środowisku osób starszych, zasadnym jest przyjęcie programu osłonowego mającego na 
celu wsparcie działań na rzecz seniorów niesamodzielnych  ze względu na wiek i stan zdrowia oraz ich ochrony 
w związku z utrzymującym się stanem epidemii w kraju, ułatwiającym dostępność do podstawowej oraz 
specjalistycznej opieki zdrowotnej. 
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