
Projekt 
 
z dnia  12 stycznia 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Mieście 
Hrubieszów 

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 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023, stanowiący załącznik do 
uchwały. 

§ 2. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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PROGRAM OSŁONOWY 

„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” 

NA ROK 2023 

W MIEŚCIE HRUBIESZÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZATOR: 

      

      
     HRUBIESZÓW 2023  

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia .................... 2023 r.
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1. WSTĘP 

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

Hrubieszów, zwany dalej „programem” jest odpowiedzią na wyzwania jakie stawiają przed 

Miastem zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem lokalnej polityki społecznej 

w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan 

zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami 

bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Kierując się troską                                         

o bezpieczeństwo osób starszych celowe jest podejmowanie różnego rodzaju działań z zakresu 

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

Programów Osłonowych.  

Program wykorzysta pojawiające się wciąż nowe technologie, tj. opaski bezpieczeństwa 

wspomagające opiekę nad seniorami, które dają możliwość monitorowania podstawowych 

czynności życiowych (puls, saturacja), samopoczucia osób starszych, umożliwiają 

komunikowanie się z całodobowym centrum monitoringu oraz opiekunami. 

Rozwiązania te pomagają osobom starszym czuć się bezpieczniej, być bardziej samodzielnymi, 

a w razie potrzeby powiadomić bliską osobę lub służby ratunkowe.  

Realizacja Programu obejmuje swoim zakresem MODUŁ II – mający na celu wsparcie                          

w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.                                

Dzięki realizacji Programu świadczone seniorom wsparcie oraz działania podejmowane w tym 

zakresie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie będą przebiegały 

sprawniej, a seniorzy uzyskają niezbędną pomoc w sytuacjach zagrożenia. 

 

2. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

Program stanowi realizację zadania własnego Gminy 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.). 

Wspieranie seniorów, kreowanie i dostarczanie adekwatnych usług w zakresie polityki 

społecznej jest jednym z ważniejszych priorytetów działań Gminy Miejskiej Hrubieszów                

oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie. 
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3. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU 

Program Osłonowy realizowany będzie w Mieście Hrubieszów od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 

r. z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu realizacji adekwatnie do podpisania przez 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kolejnych 

latach i możliwości otrzymania przez Gminę Miejską dotacji celowej w zakresie realizacji tego 

zadania. 

 

4. CELE PROGRAMU 

Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu 

zamieszkania osobom starszym przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”,               

a także wsparcie Gminy w realizacji świadczenia usług opiekuńczych na terenie Miasta 

Hrubieszów. 

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, 

chorymi przewlekle, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami,                  

które czasowo lub na stałe potrzebują wsparcia. To idealne rozwiązanie szczególnie dla osób 

samotnych, zarówno tych które nie potrzebują całodobowej opieki i nie korzystają na co dzień 

z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych jak i tych objętych wsparciem 

w tym zakresie, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe 

monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia 

pomocy, w tym pomocy medycznej. Usługa gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego 

monitorowania stanu zdrowia lub życia seniora w miejscu jego zamieszkania i poza nim,                   

nie tylko spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, ale również innych 

zagrożeń i incydentów.  

 

5. ADRESACI PROGRAMU 

Bezpośrednim adresatem Modułu II będzie Gmina Miejska Hrubieszów. 

Pośrednimi adresatami Programu będą 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. 

W ramach Programu 69 seniorów z terenu Miasta Hrubieszowa zostanie wyposażonych                       

w opaski bezpieczeństwa, które zostały zakupione w ramach dofinansowania z Programu 
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„Korpus Wsparcia Seniora” w 2022 r. i znajdują się w zasobach Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Hrubieszowie. Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą całodobowego 

centrum monitoringu- w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika 

alarmowego SOS znajdującego się na opasce umożliwi połączenie ze stale gotową do podjęcia 

interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun 

medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.                       

W zależności od sytuacji może on zapewnić seniorowi wsparcie emocjonalne przez telefon, 

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

pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź wezwać służby ratunkowe.   

 

6. MECHANIZM UDZIELANIA POMOCY W RAMACH MODUŁU II 

Krok 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie rozeznaje potrzeby seniorów 

w zakresie wyposażenia ich w opaskę bezpieczeństwa.  

Krok 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, zgodnie z obowiązującymi               

w tym zakresie przepisami prawa, zakupuje obsługę systemu u wybranego realizatora usługi 

do posiadanych w swoich zasobach 69 szt. opasek bezpieczeństwa. 

Krok 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie koordynuje i realizuje Moduł II 

Programu na terenie Miasta. 

Do uczestnictwa w Programie Osłonowym  zostaną zakwalifikowane osoby spełniające 

kryteria Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Ministerstwa Rodziny                            

i Polityki Społecznej  oraz spełnią warunek zamieszkiwania na terenie Miasta  Hrubieszów,      

a także dokonają  zgłoszenia poprzez ogólnopolską infolinię lub w formie pisemnej 

bezpośrednio do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.  

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

7. REALIZATOR PROGRAMU 

Realizatorem Programu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie. 

 

8. FINANSOWANIE PROGRAMU 

Program finansowany będzie ze środków własnych Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz dotacji 

celowej budżetu państwa, przy czym udział środków własnych Gminy Miejskiej wynosił 

będzie nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania.  
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Gmina może otrzymać dotację na realizację działań po przyjęciu Programu Osłonowego, 

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

 

8. MONITORING PROGRAMU 

Burmistrz Miasta przekazuje do Wojewody roczne sprawozdanie z realizacji Programu                    

w terminie do 30 stycznia 2024 r. 
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Uzasadnienie 

Podstawą do podjęcia uchwały jest art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2023 r. poz. 40 t.j) w związku 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.) 

Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Mieście Hrubieszów, zwany dalej 
„programem”, jest odpowiedzią na wyzwania jakie stawiają przed Miastem zachodzące procesy demograficzne 
oraz jest elementem polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze 
względu na wiek, pogarszający się stan zdrowia, niepełnosprawność. Uzasadnione jest więc zapewnienie 
dostępu do tzw. „opieki na odległość”.  W ramach realizowanej usługi senior korzystał będzie z umieszczonej 
na nadgarstku opaski bezpieczeństwa przy pomocy której ma możliwość wezwania całodobowej pomocy 
w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Ten rodzaj opieki przyczynia się do podniesienia komfortu i poczucia 
bezpieczeństwa seniorów oraz umożliwia pozostawanie w dotychczasowym środowisku zamieszkania. 
W ramach realizowanego w 2022 r. Programu Osłonowego „Z@opiekowani w Mieście Hrubieszów” 
zakupiono 69 sztuk opasek bezpieczeństwa, które były przekazane seniorom do użytkowania. W Programie 
Osłonowym „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok planuje się zakup obsługi systemu polegającego na 
sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Gmina Miejska 
Hrubieszów ma możliwość otrzymania dotacji celowej w zakresie realizacji zadania w wysokości nie wyższej 
niż 80% kosztów realizacji. Warunkiem otrzymania wsparcia jest przyjęcie Programu Osłonowego.                     
W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 

 

 Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis 
Sporządził (a): ALDONA MALIŃSKA – 

MARGOL  
Kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej 
w Hrubieszowie 

  

Sprawdzono pod względem formalno - 
prawnym: 

MARIOLA SADOWSKA 
radca prawny Urzędu 

  

Uzgodniono pod względem 
merytorycznym z naczelnikami 
wydziałów lub kierownikami 
jednostek organizacyjnych, których 
zadań dotyczy lub może dotyczyć 
treść aktu: 

Nie dotyczy   

Sprawdzono pod względem 
redakcyjnym: 

MONIKA PODOLAK 
Sekretarz Miasta 

  

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy 
projekt aktu związany jest z 
koniecznością wydatkowania środków 
z budżetu): 

MARTA WOŹNICA 
Skarbnik Miasta 

  

Zatwierdzono przez Burmistrza: MARTA MAJEWSKA 
Burmistrz Miasta 
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