
UCHWAŁA NR LX/428/2023 
RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Sianów – edycja 
2023” 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
2023 poz. 40 t.j.) w związku z art. 17 ust.2 pkt 4 i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2021 poz. 2268 z późn. zm.) Rada Miejska w Sianowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Sianów – edycja 
2023”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sianowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2023 r. 

 

   
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Sianowie 

 
 

Janusz Machała 
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Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Sianów – edycja 2023” 

 

Rozdział I 

Cel programu 

Celem programu jest zapewnienie usług wsparcia i poprawa bezpieczeństwa  oraz możliwości 

samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 65 lat i więcej. 

Rozdział II 

Zakres programu 

1. Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Sianów – edycja 2023”, zwany 

dalej programem, adresowany jest do osób, które osiągnęły 65 rok życia i starszych, 

mających 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, będących mieszkańcami 

Gminy Sianów. 

2. Program przebiega w ramach dwóch modułów przewidzianych w Rządowym Programie 

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023: 

a)  Moduł I – dotyczy finansowania kosztów komponentów wsparcia, jakie gmina poniesie 

w związku ze świadczeniem usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Gminy  

w obszarach wskazanych w tym programie; 

b)   Moduł II – dotyczy finansowania kosztów komponentów wsparcia, jakie gmina 

poniesie na zakup „opasek bezpieczeństwa” oraz zakup i obsługę całodobowego systemu 

opieki na odległość przez centrum monitoringu wybranego realizatora usługi; 

3.  Finansowanie programu pochodzi ze  środków funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

 

Rozdział III 

Realizacja programu 

 

1. Realizatorem programu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Sianowie: 

a) Senior decydując się na skorzystanie z pomocy zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 

22 505 11 11 lub bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sianowie; 

b) Pracownik MGOPS ustala z Seniorem zakres wsparcia i terminy świadczenia usługi; 

c) Wsparcie w ramach programu jest bezpłatne i  nie zależy od kryterium dochodowego; 

d) Pomoc nie jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej; 

Załącznik do uchwały Nr LX/428/2023
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.
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e)  MGOPS opracuje własną dokumentację uzasadniającą wydatkowanie środków 

(protokoły, informacje o udzieleniu wsparcia, zestawienia, sprawozdawczość); 

f) Wzór wniosku o udzielenie wsparcia określi kierownik MGOPS w formie zarządzenia. 

2. Program może być realizowany samodzielnie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej lub w drodze zlecenia usług organizacjom pozarządowym na podstawie 

art.25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej lub/i  poprzez zakup usługi wsparcia w postaci 

opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu do jego monitoringu. 

3. Promocja programu będzie realizowana w lokalnych mediach i za pośrednictwem stron 

internetowych Gminy. 

4. W postępowaniach nieuregulowanych w programie stosuje się zapisy Rządowego  

Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023. 

 

Rozdział IV 

Termin realizacji programu 

Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. 

Rozdział V 

Ochrona danych osobowych 

1. Minister Rodziny i Polityki Społecznej jest administratorem danych Seniorów, 

udostępnianych za pośrednictwem infolinii. 

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie jest administratorem danych 

osobowych w zakresie danych Seniorów pozyskanych dla celów realizacji programu lub 

zlecenia udzielenia świadczenia w formie usługi wsparcia. 

Rozdział VI 

 Monitoring i ocena programu 

Sprawozdanie z realizacji programu osłonowego będzie: 

1. Przekazane do Wojewody Zachodniopomorskiego do dnia 30 stycznia 2024r. 

2. Przedłożone Radzie Miejskiej w Sianowie  w sprawozdaniu rocznym MGOPS do dnia 

31 marca 2024r. 

3. Koordynatorem odpowiedzialnym za realizację programu jest kierownik MGOPS w 

Sianowie.  
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy 
tworzenie i realizacja programów osłonowych w oparciu o rozeznane potrzeby mieszkańców gminy. 
Zaproponowany Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Sianów – edycja 2023” to 
także odpowiedź na ogłoszony przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. To również 
kontynuacja rozpoczętych już zadań w ramach realizowanego w okresie od 1 marca 2022r. do 
31 grudnia 2022 programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Sianów – edycja 
2022”. Podstawą prawną programu jest  art.65 ust.5 ustawy z dnia 31 marca 2020r. 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 2004r. o pomocy społecznej. Program umożliwia uzyskanie przez gminę wsparcia 
finansowego w 2023 roku ze środków pochodzących  z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie 
z ogłoszonym programem warunkiem uzyskania środków finansowych jest przyjęcie uchwałą Rady 
Miejskiej programu osłonowego na podstawie art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. 
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