
UCHWAŁA NR LIII/376/22 
RADY MIEJSKIEJ W WARCE 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w Gminie Warka w ramach rządowego programu  
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 

Na podstawie  art.   18 ust.   2 pkt   15 ustawy   z dnia   8 marca   1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
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 (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) Rada Miejska w Warce 
uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się program osłonowy w Gminie Warka w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia 
Seniorów” na rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 



Załącznik do Uchwały Nr LIII/376/2022 Rady 

Miejskiej w Warce z dnia 31  marca  2022  r.                  

w sprawie ustanowienia programu osłonowego 

w Gminie Warka w ramach rządowego 

programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 

rok 2022. 
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I. WSTĘP 

 

Program osłonowy w Gminie Warka w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia 

Seniorów” na rok 2022, zwany dalej „programem”, jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają 

przed Gminą zachodzące procesy demograficzne, oraz jest elementem lokalnej polityki 

społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek 

oraz stan zdrowia. Program ma na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania seniorów w 

ich miejscu zamieszkania. 

Program jest również odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed 

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

Rzeczypospolitej Polskiej. Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, które nie są               

w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć podstawowych potrzeb, celowe jest 

podejmowanie różnego rodzaju 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  w swoim założeniu powinien w sposób trwały i systematyczny realizować 

działania, których celem jest diagnozowanie i rozwiązywanie lokalnych problemów, 

budowanie tożsamości społeczności lokalnej, budowanie spójnego społecznie środowiska 

lokalnego, w którym każdy obywatel ma odpowiednie warunki do rozwoju osobistego                             

i społecznego, szczególnie osoby starsze w wieku 65 lat i więcej, które 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. 

Program wykorzysta pojawiające się wciąż nowe technologie, w tym m.in. dostęp do 

nowych narzędzi wspomagających opiekę nad seniorami. Obecne rozwiązania dają możliwość 

m.in. monitorowania samopoczucia osób starszych przez ich bliskich, nawet jeśli przebywają 

oni w odległym miejscu. Rozwiązania te pozwalają osobom starszym czuć się bezpieczniej oraz 

być bardziej samodzielnymi, a w razie potrzeby szybko powiadomić bliską osobę czy też służby 

ratunkowe o kryzysowej sytuacji, w jakiej się znaleźli. 
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Realizacja programu obejmuje swoim zakresem moduł Moduł II - mający na celu 

poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu 

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

 

II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

 

Podstawą prawną wprowadzenia programu osłonowego jest ramowy Program 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 

Gmina przystępując do realizacji programu przyjmuje uchwałą program osłonowy na podstawie 

art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 

 

III. 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”.  

Rozwój współczesnego systemu opieki nad osobami starszymi prowadzi do rozwoju 

nowoczesnych technologii w tym obszarze. „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
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IV. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

1. Program będzie realizowany od dnia uzyskania środków finansowych do dnia  31 grudnia 

2022 r. 

2. Realizatorem programu będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Warce. 

3. Do programu kwalifikowani będą seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy 

Warka, 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, zgłaszające się 

zarówno przez OGÓLNOPOLSKĄ INFOLINIĘ - 22 505 11 11, jak również 

bezpośrednio do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce – 48 667 

02 27, 48 667 02 28. 

4. Realizacja programu w zakresie Modułu II będzie polegała na zapewnieniu dostępu do 

opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu. 

5. W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Warka  zostanie 

zapewniony dostęp do tzw. „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 bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku 

trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego 

się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. 

Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 65 lat i 

więcej będzie w miarę prosta                  w obsłudze.  
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V. ADRESACI PROGRAMU 

Seniorzy w wieku 65 lat  i więcej  z terenu gminy Warka, którzy mający 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. 

 

VI. FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

1) Program finansowany będzie ze środków 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 przewidzianych w okresie realizacji programu, po przyjęciu programu 

osłonowego, zgodnie              z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy. 

 

VII. MONITORING PROGRAMU 

 

Sprawozdanie z realizacji programu Burmistrz Warki przekazuje Wojewodzie 

Mazowieckiemu do dnia 30 stycznia 2023 roku. 



 
UZASADNIENIE 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, 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. Uchwalony program w sprawie wprowadzenia programu 

osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu 

gminy Warka, jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zm.), tj. podejmowanie innych 

zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy. Do zadań tych 

w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed 

zakażeniem COVID-19. Dzięki realizacji Programu seniorzy uzyskają poprawę bezpieczeństwa 

oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Wobec powyższego 

podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
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