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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

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

w sprawie przyjęcia Programu „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 2019 
poz.506, poz.1834) art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. 
poz.2268 z pozń zm.1)) oraz treścią Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 

 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego Dz.U. 2021r. poz.1296,1981,2270 oraz z 2022r. poz 1 i poz. 66 
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UZASADNIENIE 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zasadne jest przyjęcie uchwały 

zgodnie z Programem "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022r. Celem programu jest zapewnienie usługi 

wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług na poprawę bezpieczeństwa 

oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do 

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 stale wymagają wspracia 

w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, 

które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na codzień z usług opiekuńczych czy 

specjalistycznych usług opiekuńczych. U których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe 

monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie 

najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowaej ze 

środków publicznych. 

 

Projektodawca Wójt Gminy Barbara Bednarz 

Sporządził Kierownik GOPS Maria Bednarz 
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