
UCHWAŁA NR XLIV.297.2022 
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia 9 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia na rok 2022 gminnego Programu osłonowego „Opieka na odległość” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn. zm.1)),  art. 17 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się gminny Program osłonowy na rok 2022 „Opieka na odległość” zwany dalej Programem 
w celu poprawy bezpieczeństwa osób starszych poprzez zwiększanie dostępu do pomocy w sytuacjach 
zagrażających ich zdrowiu lub życiu. 

§ 2. Adresatami Programu są seniorzy zamieszkujący na terenie gminy Golub-Dobrzyń w wieku 65 lat 
i więcej, mający problemy zdrowotne, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający 
z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

§ 3. Szczegółowe warunki realizacji i korzystania z Programu określa załącznik Nr 1 do niniejszej  
uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń oraz Kierownikowi Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Golub-Dobrzyń 

 
 

Artur Kaszyński 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1834 
2) Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1296, 

poz. 1981 i poz. 2270; z 2022 r., poz. 1 i poz. 66 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV.297.2022 

Rady Gminy Golub-Dobrzyń 

z dnia 9 marca 2022 r. 

Gminny Program osłonowy na rok 2022 "Opieka na odległość" 

Wstęp 

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. Gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora 
w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia 
seniora – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji 
wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania. 

System „teleopieki” oraz wykorzystanie innowacyjnych technologii w ułatwieniu organizacji opieki dla osób 
starszych jest rozwiązaniem zalecanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Odpowiedzią na 
wyzwania jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz elementem polityki społecznej 
państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan 
zdrowia jest rządowy Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 polegający na finansowym wsparciu 
gmin w zapewnienie usług wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej w tym dofinansowanie zakupu 
oraz kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Jednocześnie program jest również odpowiedzią na 
potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem 
epidemii na obszarze Rzeczypospolitej. 

Gminny  program osłonowy "Opieka na odległość"  wpisuje się w główne cele rządowej i samorządowej 
polityki senioralnej w obszarze zdrowia i samodzielności, poprzez tworzenie warunków dla jak najdłuższego 
utrzymywania dobrego stanu zdrowia seniorów. 

I.  Podstawa prawna programu 

Podstawą realizacji programu osłonowego Gminy Golub-Dobrzyń „Opieka na odległość”, zwanego dalej 
Programem jest art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
który zezwala Gminie na podejmowanie innych niż wymienione w art.17 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, 
zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizację 
programów osłonowych, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych do których 
w czasie obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem 
COVID-19. 

Program został opracowany w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, którego jednym z celów jest sfinansowanie gminom w 2022 roku, 
w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, kosztu organizacji i zakupu oraz kosztów 
użytkowania tzw. opasek bezpieczeństwa. 

II.  Cel Programu 

 Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu 
zamieszkania  osób starszych poprzez bezpłatne wyposażenie mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń w roku 
2022 w opaski bezpieczeństwa wraz z usługą  obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki 
na odległość. 

III.  Finansowanie Programu 

Program będzie sfinansowany w całości ze środków pochodzących z podziału przez Wojewodę Kujawsko-
Pomorskiego przyznanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego środków 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację programu. 

IV.  Adresaci Programu 
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1. Adresatami są seniorzy zamieszkali na terenie gminy Golub-Dobrzyń w wieku 65 lat i więcej, 
mający 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. 

2. Podstawowym warunkiem korzystania przez mieszkańca z systemu opieki na odległość jest 
zdolność do samodzielnej obsługi przycisku alarmowego opaski. 

V.   Realizacja Programu 

1. Na koordynatora Programu wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. 

2. Realizacja programu polegać będzie na nieodpłatnym dostarczeniu adresatom programu tzw. „opaski 
bezpieczeństwa” wraz  usługą  polegającą na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość przez centrum 
monitoringu w okresie obowiązywania Programu. 

3. Osoba zainteresowana skorzystaniem ze wsparcia w ramach Programu, jej przedstawiciel ustawowy bądź 
inna osoba, za zgodą osoby zainteresowanej  składa wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik do Programu za 
pośrednictwem wszystkich dostępnych środków komunikacji u koordynatora Programu. 

4. Ilość osób, które będą mogły zostać objętych pomocą jest ograniczona i zależna od wysokości 
środków przyznanych gminie przez Wojewodę na realizację Programu. 

5. W przypadku większej ilości złożonych wniosków niż możliwości gminy ograniczone wysokością 
przyznanych przez Wojewodę środków, w pierwszej kolejności pomocą określoną w Programie zostaną objęci 
seniorzy samotnie zamieszkujący, bez wsparcia ze strony innych osób.  Ich kwalifikacji dokona koordynator 
Programu na podstawie rozeznania i analizy przez pracowników socjalnych sytuacji życiowej wnioskodawców. 

6. Do zadań  koordynatora Programu należy: 

a) przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej na terenie gminy dotyczącej Programu, 

b) zdiagnozowanie na terenie gminy potrzeb w przedmiocie opasek bezpieczeństwa, 

c) przygotowanie wniosku do wojewody  na środki, uwzględniając liczbę osób w wieku 65 lat i więcej oraz 
potrzeby występujące w gminie, 

d) wyłonienie dostawcy kompleksowej usługi określonej zakresem przedmiotowym Programu po otrzymaniu 
decyzji Wojewody o wielkości przyznanej dotacji, 

e) przyjmowanie i weryfikacja wniosków, 

f) koordynacja procesu wdrożenia - zakup opasek z usługą monitoringu  u wybranego dostawcy, przekazania 
opasek seniorom w ramach umowy użyczenia, 

g) bieżąca monitoring funkcjonowania Programu – współpraca z dostawcą usługi w zakresie prawidłowego 
działania opasek, serwisowania, rozwiązywania występujących bieżących problemów; 

h) końcowe rozliczenie Programu oraz przekazanie wojewodzie sprawozdania z realizacji Programu. 

VI.  Monitoring Programu 

Monitoring realizacji programu, w tym rozwiązywanie ewentualnych problemów funkcjonowania opasek 
bezpieczeństwa będzie prowadzony na bieżąco w trakcie jego trwania. Z realizacji Programu sporządzana 
zostanie roczna informacja dla Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, będąca elementem składowym rozliczania 
programu finansowego wsparcia  gmin „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 a także sprawozdania 
i informacje dla Rady Gminy i jej Komisji. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV.297.2022 

Rady Gminy Golub-Dobrzyń 

z dnia 9 marca 2022 r. 

Wniosek o objęcie pomocą w postaci opaski bezpieczeństwa wraz z usługą polegającą na sprawowaniu 
całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu z ramach gmnnego programu osłonowego 

na rok 2022 "Opieka na odległość" 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy ………………………………. PESEL ………………………. 

2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………… 

3. Oświadczam, że: 

jestem osobą samotnie zamieszkującą 

zamieszkuję z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić mi wystarczającego wsparcia  powodu: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………   . 

       …………………………………………. 

         (podpis) 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach realizacji gminnego Programu osłonowego 
„Opieka na odległość” na rok 2022. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. 1000 - lecia 
22a; 87-400 Golub-Dobrzyń, reprezentowany przez kierownika jednostki oraz - na podstawie umowy 
powierzenia danych osobowych - podmioty bezpośrednio  współdziałające w realizacji Programu. 

    Sprawy naruszeń ochrony Pana/Pani danych osobowych przy realizacji Programu można zgłaszać do 
inspektora ochrony danych wysyłając e-mail na adres  pjuzon@abidata.pl   lub pismo na adres GOPS  
z dopiskiem – „Inspektor Ochrony Danych”. 

        

…………………………………………. 

         (podpis) 
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Uzasadnienie 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ogłosiło na rok 2022 Program pn. „Korpus Wsparcia 
Seniorów”. Program polega na sfinansowaniu Gminom przystępującym do programu kosztów działań na rzecz 
osób starszych zmierzających do zapewnienia im możliwości bezpiecznego funkcjonowania  w miejscu 
zamieszkania .Jednym z dwóch modułów programu jest możliwość uzyskania przez gminy wsparcia 
finansowego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na usługę  opieki na odległość 
polegającej na wyposażeniu seniorów  w tzw. opaskę bezpieczeństwa wraz z usługą  polegającą na 
sprawowaniu całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu. 

„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. 

Według wstępnego rozeznania dokonanego przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
taką formą wsparcia zainteresowanych jest ponad 100 seniorów w wieku ponad 65 lat z terenu gminy Golub-
Dobrzyń. 

Przystąpienie przez gminę Golub-Dobrzyń do programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 
2022 daje możliwość wprowadzenia kolejnej formy wsparcia dla seniorów w naszej gminie. Wykorzystując 
nowoczesne technologie zwiększane jest ich bezpieczeństwo  poprzez szybkie reagowanie w sytuacjach 
zagrażających ich zdrowiu lub życiu, zwłaszcza w sytuacji utrzymującego stanu pandemii COVID-19. 

Warunkiem przystąpienia i finansowego skorzystania przez gminę z programu rządowego jest uchwalenie 
miejscowego programu osłonowego w tym zakresie określającego w sposób szczegółowy zasady 
kwalifikowania i realizacji tej formy wsparcia na swoim terenie. 

Tym samym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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