
UCHWAŁA NR XXXVII/282/2022
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU

z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Libiążu uchwala: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Libiąża. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Libiążu 

Dariusz Derendarz
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        Załącznik do Uchwały 
        Nr XXXVII/282/2020 
        Rady Miejskiej w Libiążu 
        z dnia 18.03.2022 r.  

 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY 

„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” 

NA ROK 2022 
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PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

Gminny Program „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022, zwany dalej Programem jest 

programem osłonowym w rozumieniu przepisu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn.zm.) 

dotyczącym realizacji zadań własnych gminy. 

Program jest utworzony w związku z ustanowieniem przez Ministra Rodziny  

i Polityki Społecznej rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 

 

CEL PROGRAMU 

Celem Programu jest zapewnienie bezpiecznego oraz samodzielnego funkcjonowania 

seniorów w wieku 65 lat i więcej w ich miejscu zamieszkania oraz ochrony przed zakażeniem 

COVID-19 w związku z utrzymującym się stanem epidemii. 

Program jest elementem polityki społecznej gminy na rzecz osób starszych  

w zakresie: 

1. zakupu i dostarczania w miejsce zamieszkania seniora zakupów obejmujących 

artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny 

osobistej oraz niezbędnych leków, 

2. zakupu oraz dostarczania ciepłych posiłków, 

3. pomocy w załatwieniu spraw urzędowych 

4. wsparcia i pomocy w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora, 

5. transportu seniora na wizytę lekarską, rehabilitację oraz w razie potrzeby 

asystowania w tych czynnościach. 

 

ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

1. Program jest realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 

2022 r. i obejmie swoim zasięgiem seniorów w wieku 65 lat i więcej z Gminy Libiąż  

w zakresie Modułu I o którym mowa w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej: „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.  
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2. W ramach Programu udziela się wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, którzy 

mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, 

prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, 

które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

3. Wsparcie udzielane jest osobom zgłaszającym się zarówno przez ogólnopolską 

infolinię, jak również bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu. 

4. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu ustala z seniorem szczegółowy 

zakres wsparcia i terminy świadczenia usługi. 

5. Udzielenie wsparcia nie zależy od kryterium dochodowego, jak również nie jest 

przyznawane w drodze decyzji administracyjnej. 

 

OCENA SYTUACJI WARUNKUJĄCEJ REALIZACJĘ PROGRAMU 

W 2021 r. w ramach realizowanego programu „Wspieraj Seniora" wsparciem w zakresie 

świadczenia usług seniorom w miejscu zamieszkania zostało objętych 35 seniorów z Gminy 

Libiąż. 

Obowiązujące w czasie pandemii ograniczenia mają szczególnie negatywny wpływ na 

funkcjonowanie osób starszych ze względu na wiek, stan zdrowia i ograniczoną 

samodzielność w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Wobec tego objęcie Programem 

seniorów pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb oraz poprawi poczucie ich 

bezpieczeństwa i funkcjonowania społecznego. 

 

PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM 

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu jako samorządowa jednostka 

organizacyjna pomocy społecznej. 

Koordynatora Programu wyznacza Burmistrz Libiąża, na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Libiążu. 
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FINANSOWANIE PROGRAMU 

Program jest finansowany wyłącznie 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. 

MONITORING PROGRAMU 

Z realizacji Programu sporządzane jest roczne sprawozdanie będące składową rozliczenia 

programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na lata 2022. 
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