
 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY  GMINY  MIŃSK MAZOWIECKI 

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

 

 

w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 

2022 dla mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2021 r., poz.1372 z późn. zm.) w związku z art.17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r., poz. 2268 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się lokalny program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla 

mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Realizatorem programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku 

Mazowieckim. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki i Kierownikowi 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta Mińska Mazowieckiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 



 

 

Program osłonowy „Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla mieszkańców Gminy 

Mińsk Mazowiecki. 

 

Wstęp 

 

Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla mieszkańców Gminy Mińsk 

Mazowiecki zwany dalej „Programem” przyjmuje się dla realizacji programu Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2022, który jest 

elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów 

niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia, mających na celu zapewnienie 

bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania. Program osłonowy jest 

również odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przez zakażeniem COVID-

19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Program osłonowy jest wymagany dla uzyskania przez Gminę Mińsk Mazowiecki wsparcia 

finansowego w 2022 r. ze środków pochodzących 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 tj.  (Dz.U. z 2021 r. poz.2095 ze zm). 

 Cel i adresaci Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla 

mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki. 

CEL PROGRAMU 

 Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat  

i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie 

gminy, wpisujących się we wskazane w Programie obszary oraz poprawa poczucia 

bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu 

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

 

 



ADRESACI PROGRAMU 

 Adresatami Programu są osoby w wieku 65 lat i więcej, będące mieszkańcami Gminy 

Mińsk Mazowiecki, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze 

względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub 

mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystraczającego 

wsparcia jak i  opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich 

potrzebom. 

ZAKRES REALIZACJI PROGRAMU 

 Zakres realizacji Programu 

Realizacja Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla 

mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki obejmie swoim zakresem dwa  następujące moduły: 

 Moduł I 

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

świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy.  

- Gmina Mińsk Mazowiecki dokonuje rozeznania potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji 

Modułu I Programu; 

- senior decydując się na skorzystanie z pomocy zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 

505 11 11 lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku 

Mazowieckim; 

- pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim ustala  

z seniorem zakres wsparcia,  termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu 

zweryfikowania zgłoszonej potrzeby; 

- pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, po odbytej 

wizycie określa szczegółowy zakres i terminy świadczenia usługi. Jeżeli pracownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim stwierdzi, iż senior kwalifikuje się do 

świadczeń  

z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej- informuje o tym 

seniora i rozpoczyna postępowanie w sprawie z urzędu.  



Moduł II  

 mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego 

funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki 

na odległość”. 

W ramach Modułu II zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” 

wyposażonych, w co najmniej trzy z następujących funkcji: 

- przycisk bezpieczeństwa SOS, 

- detektor upadku, 

- czujnik zdjęcia opaski, 

- lokalizator GPS, 

- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, 

- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). 

 Sposób realizacji Programu 

 Gmina Mińsk Mazowiecki dokonuje rozeznania potrzeb mieszkańców w zakresie 

realizacji Modułu II Programu; 

- na podstawie rozeznania potrzeb seniorów w zakresie wyposażenia ich w tzw. „opaski 

bezpieczeństwa” Gmina dokonuje zakupu tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z obsługą 

systemu u wybranego realizatora usługi; 

- senior decydując się na skorzystanie z tzw. „opaski bezpieczeństwa” zgłasza się przez 

ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Świebodzicach; 

- pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim weryfikuje zgłoszenie  

i kwalifikuje seniora do zaopatrzenia w opaskę. 

Termin realizacji Programu 

 Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 Realizator Programu 



 Realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku 

Mazowieckim. 

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 r. W ramach programu, Gmina Mińsk 

Mazowiecki  może skorzystać ze środków 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.) 

Zgodnie z założeniami programu Gmina przystępując do jego realizacji przyjmuje uchwałą 

program osłonowy na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

W związku z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19 na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz  kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Pani Marlena Maląg, 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej  w dniu 24 stycznia 2022 r. podpisała 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 poczucia bezpieczeństwa  

i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez 

dostęp do tzw. „opieki na odległość”. 

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 r. Do realizacji programu może 

przystąpić każda gmina w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 

pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań  

z zakresu pomocy społecznej wynikających 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. 

Na realizację ww. programu przeznaczona została kwota w wysokości 80 mln zł w ramach 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, skalkulowana w oparciu o liczbę osób w wieku 65 lat 

i więcej w danym województwie. 

Warunkiem przystąpienia do realizacji programu jest przyjęcie przez Gminę uchwały  

w sprawie programu osłonowego na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy 

społecznej. 

Nie ma wymogu zabezpieczenia przez gminę wkładu własnego w kosztach realizacji 

programu. 

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły: 

Moduł I Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez 

świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy. 



Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego 

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

odległość”. 

Wojewoda dokona podziału na gminy przyznanych przez Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, uwzględniając wnioski złożone 

przez poszczególne gminy oraz liczbę osób w wieku  65 lat i więcej w danej gminie.  

Zapotrzebowanie na środki na realizację Programu, z uwzględnieniem podziału środków na 

realizację Modułu I i Modułu II. będą zbierane za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej 

(CAS). 

Szczegółowe informacje można znaleźć w: 

Programie „Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2022 oraz Informatorze na stronie 

internetowej MRiPS – dokumenty w załączeniu, 

Mając na uwadze powyższe stosowne jest podjęcie stosownej uchwały. 


