
UCHWAŁA NR XXXI/314/2022 
RADY GMINY ŁODYGOWICE 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Łodygowice  „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 
2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r 
poz. 1372 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2021r poz. 2268 ze zm.) w związku z przyjętym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programem 
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, 

Rada Gminy Łodygowice uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się program osłonowy Gminy Łodygowice „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice 

 
 

Czesław Wandzel 
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/314/2022 

Rady Gminy Łodygowice 

z dnia 31 marca 2022 r. 

PROGRAM OSŁONOWY GMINY ŁODYGOWICE 

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 

Podstawa prawna programu osłonowego 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022  zwany dalej „Programem” jest programem 
osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 
z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą o pomocy społecznej” to jest podejmowanie innych zadań 
z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja 
programów osłonowych. 

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu osłonowego 

Na terenie Gminy Łodygowice zamieszkują osoby starsze, w tym samotne i samotnie gospodarujące jak 
również w rodzinie, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia lub 
niepełnosprawności, gdzie rodzina nie zabezpiecza dostatecznego wsparcia. Na dzień 31.12.2021 roku na 
terenie gminy Łodygowice mieszkało 14 673 osób, w tym 2 806 osób powyżej 65 roku życia. W 2021 roku 
31 osób powyżej 65 roku życia korzystało z różnych form pomocy społecznej w tym 15 osób samotnie 
zamieszkujących. W czasie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 grupa osób powyżej 65 roku życia 
wymaga szczególnego wsparcia i działań na rzecz ochrony zdrowia seniorów poprzez system wsparcia, 
poprawę ich bezpieczeństwa oraz stworzenie warunków do bezpiecznego samodzielnego funkcjonowania 
w miejscu zamieszkania. 

Cel programu osłonowego 

Celem programu osłonowego jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania 
w miejscu zamieszkania osób starszych powyżej 65 roku życia, samotnie gospodarujących lub mieszkających 
z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia przez: 

1) dostęp do codziennej pomocy w zidentyfikowanych obszarach wymagających wsparcia, 

2) dostęp do tzw. „opieki na odległość”. 

Podmioty realizujące program osłonowy 

Program osłonowy realizuje Gmina Łodygowice poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łodygowicach. 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu osłonowego 

1. Program będzie realizowany w okresie od 01.04.2022 roku do 31.12.2022 roku. 

2. Do programu zostaną zakwalifikowane osoby powyżej 65 roku życia, zgłaszające się zarówno przez 
ogólnopolską infolinię jak również bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach 
samotnie  gospodarujące lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego 
wsparcia. 

3. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach zidentyfikują obszary 
wymagające wsparcia w stosunku do każdej zgłaszającej się osoby. 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach samodzielnie zabezpieczy wsparcie 
w zidentyfikowanych obszarach w tym zakupi usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa z obsługą 
systemu. 
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Finansowanie programu osłonowego 

Program osłonowy jest finansowany ze środków Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 

Monitoring programu osłonowego 

Program będzie na bieżąco monitorowany. Z realizacji programu zostanie przekazane Wojewodzie Śląskiemu 
sprawozdanie zgodnie z wymogami. 
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