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UCHWAŁA NR LVI/...../23 
RADY MIASTA KROSNA 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

w sprawie realizacji przez Gminę Miasto Krosno Programu „Opieka 75+” na rok 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 
) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z 
późn. zm. ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na realizację przez Gminę Miasto Krosno w 2023 roku Programu  „Opieka 75+ ” na 
rok 2023, finansowanego w ramach dotacji celowej na realizację działań przewidzianych programem. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Krośnie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Miasto Krosno Programu „Opieka 75+” na rok 

2023 

Końcem roku 2022 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyjęło Program 

„Opieka 75+”, którego celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami 

samotnymi lub samotnie gospodarującymi, jak również tych, które pozostają w rodzinie. 

Adresowany jest do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich liczących do 60 tysięcy 

mieszkańców, które realizują zadanie samodzielnie, poprzez zlecanie zadania organizacjom 

pozarządowym lub kupują usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego. 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: 

1. Zapewnienia osobom w wieku 75 lat i więcej wsparcia i pomocy adekwatnej do 

potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług 

opiekuńczych. 

2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej. 

3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. 

4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze 

obowiązkowym. 

Program zakłada wsparcie finansowe dla gminy do 60% przewidywanych kosztów 

realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym wynikającym z ustawy o pomocy 

społecznej. Gmina  zapewnia udział środków własnych nie mniej niż 40% przewidywanych 

kosztów realizacji zadania, które są ujęte w planie finansowym Gminy Miasto Krosno. Środki 

finansowe z programu mogą być przeznaczone na dofinansowanie usług opiekuńczych, 

w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi nie były 

świadczone w 2022 roku. Udział w programie spowoduje sfinansowanie w 60% kosztów 

świadczenia usług i uwolnienia tym samym środków własnych Gminy. 

Jak wynika z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie na terenie 

Gminy Miasto Krosno zamieszkuje 3947 osób w wieku 75 lat i więcej. Jest to znacząca grupa 

mieszkańców, która może wymagać pomocy w formie usług opiekuńczych. Z uwagi na 

powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  
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