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UCHWAŁA Nr XXIII/236/21 RADY GMINY
NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 11 marca 2021 r.
jakiego organu Rady Gminy
z dnia

11.03.2021

w sprawie

w sprawie przystąpienia Gminy Nowa Wieś Wielka do realizacji Programu „
Wspieraj Seniora” na rok 2021 realizowanego ze środków Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19

na podstawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ), w związku art. 65 ust. 5
pkt 1 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. z 2020 r. poz. 568 ze zm. ) oraz art. 17 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2020 r. poz.
1876 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

status uchwały obowiązująca

Treść
§ 1. Gmina Nowa Wieś Wielka przystępuje do realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i
Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na rok 2021, finansowanego ze środków Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z mocą od 1 stycznia 2021 r.

UZASADNIENIE

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej,
zwanych dalej „seniorami”, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z
utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów,
którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie
polegała w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w

tym artykuły spożywcze, oraz środki higieny osobistej. Senior może również zgłosić potrzebę
udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli ich zakres nie
wymaga wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenia psa,
itp. Pomoc dla seniora w ramach w/w programu może być udzielana również w zakresie dostarczania
ciepłych posiłków, o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne i celowe.
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