
UCHWAŁA Nr LVI/318/2023  

RADY GMINY BOROWIE  

z dnia 27 lutego 2023 roku  

w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” 

 na rok 2023 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), oraz na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U z 2021 r. poz.2268 z pn. zm.)  

Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:   

  

§ 1  

  

1. Ustanawia  program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok, stanowiący 

załącznik do uchwały.   

2. Program, o którym mowa w ust. 1, funkcjonuje w ramach Programu Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok.   

  

§ 2  

  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.   

  

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

  

  

  

     Przewodnicząca Rady Gminy  

Alicja Szaniawska   

      

  

  

  

  

 

 

  

  

  



Załącznik do  

Uchwały Nr LV/318/2023   

Rady Gminy Borowie           

z dnia 27 lutego 2023 roku   

   

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE „KORPUSU WSPARCIA SENIORÓW”  

NA 2023 ROK 

I. Podstawa prawna programu   

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 

2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) dotyczącym 

realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy 

społecznej.  Program jest utworzony w związku z ustanowieniem przez Ministra Rodziny                  

i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, dający możliwość 

uzyskania przez gminy wsparcia finansowego w 2023 r. ze środków budżetu państwa oraz 

własnych 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.), tj. 

podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych 

II. Cele programu   

1. Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez 

świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie 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”.   

III. Ocena sytuacji warunkującej realizację programu   

W roku 2022 r. w gminie Borowie zamieszkiwało 854 osób w wieku 65 i więcej lat. Często są 

to osoby prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe, które nie mają wsparcia od innych 

członków rodziny. Przyjęty program pozwoli zabezpieczyć przynajmniej częściowo potrzeby 

seniorów, wspomóc ich w codziennych czynnościach. „Opaska bezpieczeństwa” przewidziana 

w drugim module zwiększy poczucie bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego 

funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na 

odległość”.    

IV. Podmiot realizujący program   

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu jako 

samorządowa jednostka pomocy społecznej. Koordynatorem programu jest Wójt Gminy 

Borowie.   

  

V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu   

Program będzie realizowany w 2023 roku.   



Do programu zakwalifikowane zostaną osoby spełniające kryteria w nim określone, 

zgłaszające się zarówno telefonicznie jak również bezpośrednio do ośrodka pomocy 

społecznej.    

Program realizuje dwa moduły.   

Gmina w ramach Modułu I programu „Korpus Wsparcia Seniorów” będzie organizować             

i koordynować pracę wolontariuszy zaangażowanych do pomocy seniorom, w tym osoby               

z sąsiedztwa seniorów. Pomoc ma polegać na wsparciu seniorów w codziennych 

czynnościach, głównie: robieniu zakupów, umówieniu wizyty u lekarza, pomoc                             

w dowiezieniu do lekarza, w razie potrzeby i za zgodą seniora pomoc w uzyskaniu porady 

psychologicznej, itp. 

 Moduł II ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego 

funkcjonowania seniorów w miejscu zamieszkania. W ramach tego modułu gmina przedłuży 

abonament działający w roku 2022 oraz zakupi „opaski bezpieczeństwa” wraz z abonamentem 

teleopieki na 2023 rok. Opaski przeznaczone są szczególnie dla osób starszych, chorych, po 

przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe 

wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

VI. Adresaci programu   

Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, 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.   

VII. Finansowanie programu   

Środki na realizację programu pochodzącą w 80% z dotacji budżetu państwa.    

 

VIII. Monitoring programu   

Roczne sprawozdanie z realizacji programu Wójt Gminy Borowie przekazuje do Wojewody 

Mazowieckiego w terminie do 30 stycznia 2024 roku.   


