
 

 

UCHWAŁA Nr 14/LXIII/2023  

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 1 marca 2023 r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego 

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Żabia Wola 

 

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

(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie  

Żabia Wola w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Anna Filipowicz 

 

 

 

 

  



 

 

Załącznik  

do uchwały Nr 14/LXIII/2023 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 1 marca 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY 
„KORPUS WSPARCIA SENIORO W” 

NA ROK 2023 
W GMINIE Ż ABIA WOLA 



 

 

Wstęp 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, zwany dalej „programem”, jest odpowiedzią  

na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem 

polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych  

ze względu na wiek oraz stan zdrowia. 

Program ma na uwadze bezpieczeństwo osób starszych, które nie są w stanie np. dzięki wsparciu 

rodziny zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb oraz ma na celu zapewnienie możliwości 

bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania.  

Program „Korpus Wsparci Seniorów” wykorzystuje również innowacyjne technologie, które pozwalają 

osobom starszym dzięki „opasce bezpieczeństwa” czuć się bezpieczniej a w razie potrzeby szybko 

powiadomić bliską osobę czy też służby ratunkowe o kryzysowej sytuacji. 

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy 

staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego. 

I 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, wpisujących się we wskazane  

w programie obszary. 

2. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu 

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

II Adresaci programu 

Adresatami Programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym 

funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe  

lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

III Podmioty realizujące program 
Program realizuje Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli jako samorządowa jednostka pomocy 

społecznej. 

IV Podstawa prawna programu i finansowanie 
1. Środki finansowe przeznaczone na program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 r. pochodzą  

z dotacji celowej budżetu państwa. 

2. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 

4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym.  

3. Gmina może otrzymać dotację na realizację działań przewidzianych programem, jeżeli udział 

środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji 

zadania. 



 

 

4. Wsparcia finansowego dla gmin w ramach programu udziela się na podstawie art. 115 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mogą 

otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu 

pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji 

zadania. 

5. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w ustawie  
o finansach publicznych.  

6. Środki, o których mowa w pkt 1, zaplanowane są w budżecie państwa na zadania określone  
w ustawie o pomocy społecznej.  

V Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu 
1. Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  
2. Do programu należy zakwalifikować osoby spełniające kryteria w nim określone, zgłaszające się 

zarówno przez ogólnopolską infolinię, jak również bezpośrednio do CENTRUM USŁUG 
SPOŁECZNYCH W ŻABIEJ WOLI.  

3. Do programu można zakwalifikować osoby spełniające kryteria w nim określone, nawet jeśli mają 
przyznane decyzją usługi opiekuńcze. Wsparcie udzielane w ramach programu można traktować 
jako uzupełnienie usług świadczonych przez opiekunki środowiskowe, co da gwarancję większej 
elastyczności udzielanej pomocy, która nie musi być ograniczona konkretnymi dniami i godzinami, 
a może być świadczona adekwatnie do zaistniałych potrzeb.  

4. Gminy, w ramach programu, mogą wybrać następujące formy organizacji i realizacji usługi 
wsparcia, angażując w realizację przedmiotowego zadania wolontariuszy, w tym osoby 
zamieszkujące w najbliższym sąsiedztwie seniorów oraz organizacje pozarządowe, w szczególności 
skupiające środowiska młodzieżowe poprzez: 
➢ samodzielnie, tj. przez organizację i koordynację prac wolontariuszy (na podstawie 

porozumienia, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie), w tym osób zamieszkujących najbliżej osób 

wymagających wsparcia, tj. pomocy sąsiedzkiej, 

➢ poprzez zlecanie realizacji usługi wsparcia organizacjom pozarządowym na podstawie art. 25 
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.)  
w zakresie organizacji i koordynacji realizacji programu w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej 
przez osoby zamieszkujące w najbliższej okolicy osób wymagających wsparcia,  

➢ poprzez zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminy w ramach 
programu realizowanego w 2022 r.,  

➢ poprzez zakup usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi,  
przy czym dopuszcza się zakup innego niż opaski, urządzenia bezpieczeństwa. 

5. Kosztem realizacji zadania jest wydatek, jaki ponosi gmina w związku z organizacją i realizacją 

usługi wsparcia, która mieści się w zakresie przedmiotowym programu, jak również wydatek,  

jaki ponosi gmina w związku z zakupem opaski lub innego urządzenia bezpieczeństwa oraz obsługi 

systemu. 

6. Do zadań gminy związanych z realizacją programu należy w szczególności zorganizowanie, 

realizacja i koordynacja programu w gminie, bieżący monitoring oraz sprawozdawczość. 

7. Gminy, w ramach wydatkowanych środków z dotacji, zobowiązane są do prowadzenia 

zestawienia dowodów księgowych potwierdzających wydatkowane środki, zgodnie przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), 

zwanej dalej: „ustawą o finansach publicznych” oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.). 



 

 

8. Program nie przewiduje progów procentowych na poszczególne wydatki. Przyznane środki należy 

wydatkować zgodnie z zasadą celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych, 

przestrzegając dyscypliny finansów publicznych. 

9. Gmina zobowiązuje się do umieszczania logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

na zakupionych „opaskach lub innych urządzeniach bezpieczeństwa” jak i na ich opakowaniu, 

proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. 

VI Monitoring programu 
1. Roczne sprawozdanie z realizacji programu Wójt Gminy Żabia Wola przekazuje do wojewody  

w terminie do dnia 30 stycznia 2024 r. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia dane z poszczególnych gmin, w tym m.in.: 

➢ rzeczywistą liczbę osób objętych wsparciem w ramach programu; 

➢ koszt realizacji usługi wsparcia; 

➢ poziom korzystania z opasek i innych urządzeń bezpieczeństwa mierzony jako liczba zgłoszeń 

seniorów poprzez opaskę lub inne urządzenie bezpieczeństwa do centrali obsługującej opaski 

lub inne urządzenia bezpieczeństwa. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Anna Filipowicz 

 


