
UCHWAŁA NR  LXVII/575/23 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 8 marca 2023 r. 

w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 
w Gminie Miejskiej Kościerzyna 

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 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek  Burmistrza Miasta Kościerzyna  uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, którego treść 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Środki na realizację działań w ramach Programu  „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, ogłoszony 
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, będą pochodziły ze środków z dotacji celowej budżetu 
państwa oraz ze środków własnych gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kościerzynie. 

§ 4. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska - Nitz 
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PROGRAM OSŁONOWY 

„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” 

NA ROK 2023 
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Kościerzyna  2023 
 

Załącznik do uchwały Nr  LXVII/575/23

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 8 marca 2023 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 85130E6A-5F75-42BC-87E2-241D6941CE63. Podpisany Strona 1



 

 

I. WSTĘP 

Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Miejskiej 

Kościerzyna zwany dalej „Programem”, jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed 

naszą społecznością zachodzące procesy demograficzne, jest także elementem lokalnej 

polityki społecznej w zakresie wsparcia  działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze 

względu na wiek oraz stan zdrowia. 

Usługa wsparcia, świadczona w ramach Programu, będzie obejmować 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 nowe technologie - 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 także w razie potrzeby szybko powiadomić bliską osobę czy 

też służby ratunkowe o kryzysowej sytuacji, w jakiej się znaleźli. 

Realizacja Programu obejmuje swoim zakresem Moduł II  - mający na celu poprawę 

bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania  

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

 

II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Miejskiej Kościerzyna jest 

Programem osłonowym w rozumieniu 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.), dotyczącym realizacji zadań 

własnych gminy w zakresie pomocy społecznej. 

Program osłonowy został przygotowany w związku z ustanowieniem przez Ministerstwo 

Rodziny i Polityki Społecznej programu wsparcia finansowego gmin w 2023 r. „Korpus 

Wsparcia Seniorów” . Powyższy program daje możliwość uzyskania przez gminy w 2023 r. 

wsparcia finansowego, ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa  

w zakresie realizacji przez gminy 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. podejmowania innych zadań z zakresu 

pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja 

programów osłonowych. 
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III. CELE PROGRAMU 

Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego 

funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych 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, poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. 

 

IV. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 
 

1. Program będzie realizowany od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2023 r. 

2. Uczestnikami programu będą seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu Miasta 

Kościerzyna, 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. 

3. Kosztem realizacji zadania jest wydatek jaki poniesie gmina w związku z obsługą 

systemu informatycznego dla 50 opasek bezpieczeństwa zakupionych przez Gminę 

Miejską Kościerzyna w ramach programu realizowanego w 2022 roku  

u w ybranego operatora a także organizacją, koordynacją i realizacją usługi wsparcia, 

która mieści się w zakresie przedmiotowym programu. 

4. Do zadań gminy należy w szczególności zorganizowanie, realizacja i koordynacja 

programu w gminie, bieżący monitoring i sprawozdawczość. 

 

V. FINANSOWANIE PROGRAMU ORAZ WARUNKI    PRZYZNAWANIA GMINOM 

ŚRODKÓW Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 

PROGRAMU 

 
1. W ramach programu gminom udziela się wsparcia finansowego na podstawie art. 115 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

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

udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów 

całkowitych realizacji zadania. 

3. Gmina może otrzymać dotację na realizację działań przewidzianych w programie po 

przyjęciu programu osłonowego lub uzupełnienie już przyjętego w danej gminie 

programu osłonowego o działania obejmujące zakres podmiotowy i przedmiotowy 

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

4. Wojewoda na podstawie złożonych przez gminy zapotrzebowań przekazuje tym 

gminom dotację na realizację programu, zgodnie z art. 150 ustawy o finansach 

publicznych. 

5. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych    

w ustawie o finansach publicznych. 
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VI. CEL MODUŁU II PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” 

Celem Modułu II jest utrzymanie poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości 

samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych z terenu 

Miasta Kościerzyna 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, którzy 

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 możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 

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. 

Adresaci Moduł II: 

Seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu Miasta Kościerzyna, 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. 

 

Mechanizm udzielania pomocy w ramach Modułu II: 

1) Krok 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie rozeznaje potrzeby 

seniorów  w zakresie utrzymania obsługi usługi teleopaski, jak również  wyposażenia 

nowych użytkowników w tzw. „opaskę bezpieczeństwa”, która została zakupiona  

w ramach programu ”Korpus Wsparcia Seniorów”, edycja na rok 2022. 

2) Krok 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, dokonuje zakupu obsługi 

systemu u wybranego realizatora        usługi. 

3) Krok 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie koordynuje i realizuje 

program na swoim terenie. 
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Opis usługi: 

Realizacja programu będzie polegała na zapewnieniu dostępu do tzw. „opasek 

bezpieczeństwa” MODEL: kTRACK wyposażonych w następujące funkcje: 

a) przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, 

b) detektor upadku, 

c) lokalizator GPS, 

d) funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, 

 

Uniwersalne Urządzenie Mobilne SOS będzie połączone z usługą operatora pomocy –  

w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, 

znajdującego się na urządzeniu, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji 

centralą. Urządzenie kTRACK pod względem funkcjonalności jest dopasowane dla osób  

w wieku 65 lat i więcej, jest prosta   w obsłudze,  posiada jeden przycisk. Po odebraniu 

zgłoszenia dyspozytor podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.  

W zależności od sytuacji będzie on mógł zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, 

poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), 

lub wezwać służby ratunkowe. 

Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach MODUŁU II będą koszty niezbędne do 

prawidłowej realizacji zadania, w szczególności: 

1) zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki  

na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu, 

2) przyznanie dodatków dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

bezpośrednio zaangażowanych w realizację programu, w postaci dodatków 

specjalnych, nagród czy premii, zgodnie z przyjętym regulaminem wynagradzania, 

3) promocja projektu, w tym koszty druku plakatów, ulotek, artykułów w prasie lokalnej. 

 

 
VII. MONITORING PROGRAMU 

Z realizacji programu sporządzone zostanie roczne sprawozdanie uwzględniające 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 urządzenie bezpieczeństwa do centrali 

obsługującej to urządzenie. 
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Uzasadnienie 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” jest programem osłonowym w rozumieniu 
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.). 
Zgodnie z tym przepisem do zadań własnych gminy należy między innymi podejmowanie innych zadań 
z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja 
programów osłonowych. Celem programu jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości 
samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na 
odległość”. Program będzie realizowany w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku. Środki na realizację 
działań będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu 
pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów realizacji zadania 
(art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). 
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