
UCHWAŁA NR XLIV/434/22 
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Głuchołazy” na rok 2022 

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

§ 1. Ustanawia się i przyjmuje do realizacji program osłonowy pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów 
w Gminie Głuchołazy” na rok 2022, którego treść zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędy Miejskiego w Głuchołazach i na stronie 
internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 
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PROGRAM OSŁONOWY 

„Korpus Wsparcia Seniorów w  Gminie Głuchołazy” na rok 2022 

 

§ 1 Podstawa prawna programu. 

1. Gminny program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Głuchołazy”  na rok 2022, zwany 

dalej „Programem”, jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2  pkt 4 ustawy o pomocy 

społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych  gminy . 

2. Program jest  przyjęty przez Radę Miejską w Głuchołazach w związku z wdrożonym przez 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 

Przyjęcie Programu umożliwia uzyskanie przez gminy wsparcia finansowego w 2022 r. ze środków 

pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 5 pkt 1 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 w zakresie realizacji zadania własnego określonego w 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.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, tj. podejmowanie 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.  

3. Program będzie realizowany w roku 2022  i skierowany jest do mieszkańców Gminy Głuchołazy - 

seniorów w wieku 65lat i więcej. 

§ 2. Cel Programu 

Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu 

zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez  zorganizowanie dostępu do tzw. „opieki na 

odległość”.  

 

§ 3. Ocena sytuacji warunkująca realizację Programu 

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. (dane publikowane przez Urząd Statystyczny w Opolu w 

publikacji Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020), liczba ludności gminy Głuchołazy wyniosła 

23 643 osoby. Analizując coroczne dane trudno nie zauważyć, że liczba ludności maleje, wzrasta 

natomiast udział procentowy osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców gminy 

wzrasta: wg danych z corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej (głównie 

Oceny Zasobów Pomocy Społecznej) w roku 2015 udział procentowy osób w wieku poprodukcyjnym 

w ogólnej liczbie mieszkańców gminy Głuchołazy kształtował się na poziomie 21,43 %, natomiast 

aktualnie (wg danych za rok 2020) udział wzrósł do 24,07 % liczby mieszkańców gminy – Urząd 
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Statystyczny w Opolu podaje aktualnie liczbę 5690 mieszkańców 1. Sytuacja taka ma miejsce w całym 

kraju stąd, mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną niosącą szczególne zagrożenia i 

obawy osobom starszym, rząd wychodzi z propozycją dofinansowania programów kierowanych do 

osób starszych, chorych i niepełnosprawnych - jest to rozwiązanie dające szansę na poprawę 

bezpieczeństwa oraz  możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób 

starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. „Opieka na odległość” jest 

nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach 

medycznych, z niepełnosprawnościami, które czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie 

potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy 

specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub 

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 

finansowanej ze środków publicznych.  

 

§ 4. Podmioty realizujące Program 

1. Koordynatorem Programu na szczeblu gminy jest Burmistrz Gminy Głuchołazy.  

2. Program realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach, jako samorządową 

jednostkę organizacyjną pomocy społecznej. 

 

§ 5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu 

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.  

 

Bezpośrednimi adresatami będą seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane 

z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne 

gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im 

wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu, w zakresie odpowiadającym ich potrzebom. 

W  ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek 

bezpieczeństwa”. 

  

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 będzie najprostsza 

w obsłudze, np. posiadać maksymalnie jeden przycisk.  

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) 

podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on 

zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego 

otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy 

 
1 https://opole.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_opolskie/portrety_gmin/nyski/gmina_Glucholazy.pdf 
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społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub 

wezwać służby ratunkowe. 

 

§ 6. Finansowanie Programu 

Zadania wynikające z programu realizowane będą ze środków budżetu państwa. 

 

§ 7. Monitoring Programu 

Monitoring realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Głuchołazy” będzie opierał się 

przede wszystkim na gromadzeniu i analizowaniu informacji uzyskiwanych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Głuchołazach. 
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