
UCHWAŁA NR XXXVII/296/2022 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Widuchowa Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 
rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022r. poz.559, poz.583) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.2268, poz.2270, z 2022r. poz.1, poz.66), w związku z ogłoszeniem przez 
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Widuchowa przyjmuje do realizacji program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn.: 
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 

§ 2. Środki na realizację działań w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 
2022 będą pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 
31 marca 2020 r. 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 (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.). 

§ 3. Program, o którym mowa w § 1 będzie realizowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Widuchowej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 
 

Dariusz Filipiak 
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UZASADNIENIE 

 

W dniu 25.01.2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało na stronie 
internetowej informację o przyjęciu nowego programu pn.: „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 
2022.  

Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat  
i więcej przez świadczenie usług w zakresie wsparcia społecznego i psychologicznego, wsparcia w 
czynnościach dnia codziennego oraz ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej 
opieki zdrowotnej, a także poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego 
funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. ”opieki na 
odległość”.  

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 jest finansowany w całości przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19,  
o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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 (Dz. 
U. poz. 568, z późn. zm.).  

Zgodnie z założeniami programu, warunkiem przystąpienia do realizacji programu 
jest przyjęcie przez gminę w drodze uchwały programu osłonowego na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 
4 ustawy o pomocy społecznej. 
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