
UCHWAŁA NR XLIX/318/22 
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Nowogrodziec "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 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Łukasz Konrad Izydorczyk 
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Załącznik do Uchwały Nr XLIX/318/22 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

z dnia 29 marca 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM OSŁONOWY  

GMINY NOWOGRODZIEC 

„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” 

NA ROK 2022 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NOWOGRODZIEC 2022 
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SPIS TREŚCI 

I . WSTĘP  

II. PODSTAWA PRAWNA I CELE PROGRAMU 

III. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

IV. MECHANIZM UDZIELANIA POMOCY W RAMACH MODUŁU II 

V.  FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

I. WSTĘP 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” dla Gminy Nowogrodziec na rok 2022, zwany dalej 

„Programem” jest elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na 

rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia i ma na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania. 

Liczba mieszkańców Gminy Nowogrodziec w wieku 65 i więcej lat wynosi obecnie 2.184. 

Zachodzące procesy demograficzne oraz zmiany w strukturach rodziny prowadzą do wzrostu 

liczby seniorów, którzy mieszkają samotnie lub którym bliscy nie są w stanie zapewnić 

należytej opieki. W ramach Programu ze wsparcia skorzystać będzie mogło ok. 50 seniorów. 

Program wpisuje się również w potrzeby seniorów w obszarze zdrowia i ochrony przed 

zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. Mając to na uwadze celowym jest podejmowanie działań, które 

będą finansowane 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. z 2020 r. 

poz. 568 z późn. zm.). 

Program wykorzystuje partnerstwo lokalne oraz pojawiające się nowe technologie i narzędzia, 

wspomagające opiekę nad seniorami, poprzez na przykład monitorowanie samopoczucia osób 

starszych, nawet jeśli przebywają oni samotnie w miejscu odległym od bliskich czy służby 

zdrowia. 

II. PODSTAWA PRAWNA I CELE PROGRAMU 

Realizując Program – Gmina Nowogrodziec podejmować będzie – zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 

4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) – 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.  

Wsparcie finansowe na realizację Programu – Gmina otrzyma ze środków pochodzących 

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ustawy. z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
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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.).  

Cele Programu: 

1. Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie 

usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy. 

2. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania 

w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. 

III. ZAKRES PODMIOTOWY i PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

Program realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Adresatami Programu są seniorzy 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.  

Gmina Nowogrodziec w ramach Programu realizuje Moduł II, polegający na zakupie usługi 

wsparcia w postaci tzw. opasek bezpieczeństwa wraz obsługą systemu u wybranego 

realizatora usługi. Kosztem realizacji zadania jest wydatek, jaki poniesie gmina w związku 

z zakupem opasek oraz obsługi systemu, a także z organizacją, koordynacją i realizacją usługi 

wsparcia, która mieści się w zakresie przedmiotowym Programu. 

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego 

funkcjonowania w miejscu zamieszkania – osób starszych z terenu Gminy Nowogrodziec – 

poprzez zwiększenie dostępu do usługi „Opieki na odległość”. Usługa taka jest nowoczesną 

formą wsparcia seniorów, a w szczególności osób chorych, niepełnosprawnych lub po 

przebytych zabiegach medycznych, którzy czasowo lub na stałe potrzebują wsparcia 

w codziennych funkcjonowaniu. Dedykowana jest osobom, które nie wymagają pomocy 

w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, a także całodobowej 

opieki, ale ich stan zdrowia jest na tyle niestabilny i nieprzewidywalny, że uzasadnia ich stałe 

monitorowanie w celu szybkiej reakcji (w razie zagrożenia zdrowia i życia), zawiadomienia 

odpowiednich służb i udzielenia odpowiedniej pomocy medycznej.  

IV.   MECHANIZM UDZIELANIA POMOCY W RAMACH MODUŁU II 

Krok 1.  

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu rozeznaje potrzeby seniorów 

z Gminy Nowogrodziec w zakresie wyposażenia ich w tzw. „opaski bezpieczeństwa”.  

Krok 2.  

MGOPS w Nowogrodźcu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

dokonuje zakupu tzw. „opaski bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu u wybranego 

realizatora usługi. 
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Krok 3.  

 

MGOPS w Nowogrodźcu koordynuje i realizuje Program na terenie Gminy Nowogrodziec. 

Opis usługi: 

W ramach Programu seniorom z Gminy Nowogrodziec zapewniony zostanie dostęp do  

„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 połączona będzie z usługą operatora pomocy i w przypadku sytuacji nagłego 

zagrożenia – wciśnięcie guzika alarmowego, umożliwi połączenie się z centralą monitorującą. 

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) 

podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy lub interwencji. W zależności od potrzeby 

będzie mógł udzielić wsparcia emocjonalnego, poprosić o wsparcie kogoś z najbliższego 

otoczenia (rodzina, sąsiedzi), poprosić o interwencje pracownika MGOPS w Nowogrodźcu 

lub wezwać służby medyczne. Opaski będą pod względem funkcjonalności i prostej obsługi 

dostosowane do osób w wieku 65 lat i więcej.  

Wydatki kwalifikowane w ramach Modułu II: 

 

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

bezpieczeństwa”, 

− zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na 

odległość nad seniorami przez centrum monitoringu, 

− przyznanie dodatków dla pracowników ośrodka pomocy społecznej bezpośrednio 

zaangażowanych w realizację programu, w postaci dodatków specjalnych, nagród czy 

premii, zgodnie z przyjętym w MGOPS regulaminem wynagradzania, 

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

 

 

V.  FINANSOWANIE PROGRAMU 

1. Program finansowany będzie 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. 

2. Gmina może otrzymać środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację 

działań w ramach Programu – po przyjęciu programu osłonowego na podstawie art. 17 ust. 2 

pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. 

3. Gmina gromadzi środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym 
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rachunku dochodów 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. 

5. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi, niezwłocznie po rozliczeniu wypłat. 

 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

Łukasz Konrad Izydorczyk 
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