
 

 

UCHWAŁA NR XIII/193/20 

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU 

z dnia 17 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia programu „Fachowiec dla seniora” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 8 ust. 1 i 2, art. 17 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) Rada Miejska w Gostyniu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji lokalny program pomocy społecznej „Fachowiec dla seniora”, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/400/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie 

przyjęcia programu „Fachowiec dla seniora”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Mirosław Żywicki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 lutego 2020 r.

Poz. 1934



Załącznik do uchwały Nr XIII/193/20 

Rady Miejskiej w Gostyniu 

z dnia 17 lutego 2020 r. 

Program 

„FACHOWIEC DLA SENIORA” 

Zapisy zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Gostyń na lata 2015-

2020  określają między innymi strukturę mieszkańców gminy Gostyń według wieku, która jest 

charakterystyczna dla społeczności krajów wysokorozwiniętych. Ma to związek z mniejszą dzietnością, 

gdyż zazwyczaj preferowany jest model rodziny z jednym dzieckiem. Przewartościowanie życiowych 

priorytetów, polegających na uwzględnianiu na pierwszym miejscu inwestycji w siebie, w wykształcenie, 

karierę zawodową, a także szybki postęp w dziedzinie medycyny i wydłużanie średniej długości życia 

wpływają na systematyczny wzrost liczebności grupy osób starszych. Zwiększa się z roku na rok udział 

grupy ludności w wieku poprodukcyjnym w ogóle społeczeństwa przy jednoczesnym spadku udziału grupy 

osób w wieku przedprodukcyjnym. 

 W marcu 2019 r. Rada Miejska w Gostyniu otrzymała „Sprawozdanie z realizacji zadań Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu w 2018 r.”. Z analizy sprawozdania wynika, iż lokalny 

program pomocy społecznej „Fachowiec dla seniora” cieszy się dużą popularnością wśród osób starszych 

i niepełnosprawnych. W 2018 i 2019 r. osoby starsze i niepełnosprawne mogły skorzystać z pomocy 

fachowca przy naprawach gniazdek elektrycznych, wymianie uszczelek w kranie, odpowietrzeniu 

kaloryferów, naprawach lub wymianie zawiasów drzwiowych, itp. Samodzielna napraw może okazać się dla 

seniorów niemożliwa lub nawet niebezpieczna, zwłaszcza gdy mieszkają samotnie i z różnych względów 

nie mogą liczyć na pomoc osób najbliższych lub otoczenia. Pomoc dotyczy usługi, natomiast zakup 

niezbędnych materiałów leży pod stronie seniora. 

 Biorąc powyższe na uwadze zasadnym jest utrzymanie tego typu formy pomocy w naszej gminie, 

zmieniając jedynie procedurą otrzymania pomocy ze strony Gminy Gostyń. 

W programie procedura przyznania świadczenia następuje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz 

kodeksem postępowania administracyjnego w formie zasiłku celowego na pokrycie drobnych remontów 

i napraw. Usługę świadczyć będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, który 

otrzyma zapłatę bezpośrednio z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu. 

Wypełniając delegację ustawową Rada Miejska w Gostyniu, biorąc pod uwagę potrzeby, o których mowa 

w sprawozdaniu z działalności MGOPS w Gostyniu za 2018 r., opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne 

programy pomocy społecznej. 

CEL: 

Celem programu jest pomoc usługowa adresowana do mieszkańców gminy Gostyń w wieku emerytalnym 

lub osób niepełnosprawnych, których dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego uprawniające 

do pomocy społecznej. 

ODBIORCY: 

Osoby w wieku emerytalnym lub niepełnosprawne jeżeli: 

1. zamieszkują samotnie lub ze współmałżonkiem lub z innym członkiem rodziny z niepełnosprawnością; 

2. osoby/rodziny, których dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowe uprawniające do pomocy 

społecznej. 

REALIZATORZY: 

1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu (MGOPS); 

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu (ZGKiM). 
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ZASADY PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA: 

Pomoc finansowa w formie zasiłku celowego lub specjalnego zasiłku jest przyznawana zgodnie 

z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i kończy się wydaniem 

decyzji administracyjnej. 

Zakres pomocy obejmuje drobne naprawy niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej 

wiedzy czy uprawnień. Wykaz drobnych napraw określi w formie zarządzenia kierownik Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu w porozumieniu z Zakładem Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Gostyniu. 

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu zostanie utworzona baza osób 

spełniających warunki uczestnictwa w programie. 

Zgłoszenie potrzeby naprawy odbywa się telefonicznie, osobiście lub drogą mailową do MGOPS Gostyń. 

Wyznaczony pracownik MGOPS Gostyń przekazuje w tym samym dniu lub w dniu następnym informację 

do wyznaczonego pracownika ZGKiM Gostyń w formie telefonicznej o potrzebie usługi naprawy. 

Wyznaczony pracownik ZGKiM ustala bezpośrednio z mieszkańcem termin wizyty fachowca. Po wizycie 

fachowca u mieszkańca w terminie do 2 tygodni od zgłoszenia do ZGKiM ustali kosztorys usługi i przekaże 

o nim informację do wyznaczonego pracownika MGOPS drogą mailową. 

Z programu osoba może skorzystać raz na kwartał, a wartość jednorazowej usługi nie może przekroczyć 

500 zł. brutto. Koszt zakupu materiałów leży pod stronie osoby wnioskującej o usługę. 

Z programu mogą skorzystać osoby/rodziny, których dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowe 

uprawniające do pomocy społecznej. 

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY: 

1. Bezpłatne wsparcie usługowe seniorów poprzez pomoc „FACHOWCA DLA SENIORA” jest 

przyznawane na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego lub jej opiekuna prawnego 

złożony w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu. 

2. Do wniosku lub po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego należy dostarczyć w szczególności: 

1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej, a w przypadku osoby w rodzinie 

potwierdzające wysokość dochodów rodziny; 

2) w przypadku osób niepełnosprawnych – ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, albo orzeczenie 

o niepełnosprawności (orzeczenie okazane do pierwszego zgłoszenia będzie uwzględnione również przy 

następnych wnioskach do upływu okresu jego ważności); 

3) tytuł prawny do zajmowanego mieszkania i rodzaj usterki. 

3. Pracownik socjalny MGOPS w Gostyniu prowadzący procedurę może żądać innych dokumentów, 

o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, a które są niezbędne do udzielenia pomocy w ramach 

programu „Fachowiec dla seniora”. 

4. Wsparcie usługowe nie przysługuje, jeżeli osobie uprawnionej lub członkowi jej rodziny pozostającemu 

we wspólnym gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie dochód przekroczył 300% 

kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy społecznej. 
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