
PROJEKT 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie realizacji na terenie gminy Wieliczka „Programu Wsparcia Seniorów 90-siątka” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce  uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się do realizacji „Program Wsparcia Seniorów  90-siątka” w Gminie Wieliczka, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Środki finansowe na realizację Programu, o którym mowa w § 1. zapewnia się corocznie w budżecie gminy. 

§ 3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Wieliczce 

z dnia....................2021 r. 

PROGRAM WSPARCIA SENIORÓW „90-SIĄTKA” 

 
„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu." 

Benjamin Franklin 

§ 1.  

Wstęp 

1. Starości i zagadnieniom z nią związanym w ostatnim czasie poświęca się wiele uwagi. Działania dotyczące 
tego okresu życia związane są ściśle z faktem, iż społeczeństwo polskie zmaga się z problemem starzenia. 

2. Starość jako faza życia nie jest okresem wyczekiwanym, w większości kojarzy się z okresem negatywnym. 
Z uwagi na pogarszająca się sytuację zdrowotną osób w podeszłym wieku następuje wzrost zapotrzebowania na 
usługi medyczne, oczekuje się wsparcia w podstawowych czynnościach życia, niekiedy konieczna jest potrzeba 
wprowadzenia nowych form usług pomocy społecznej – opiekun osoby starszej ,opiekun osobisty osoby 
niepełnosprawnej, pielęgniarka środowiskowa. 
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3. Jednocześnie zauważa się potrzebę przygotowania oferty o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, 
wypoczynkowo – rekreacyjnym, sportowym, fizjoterapeutycznym, socjalnym. Osoby starsze najczęściej 
martwią się o swoje zdrowie. A wolny czas spędzają głównie przed telewizorem. 96,5 proc. osób starszych 
utrzymuje się z emerytury lub innych świadczeń i dochodów – wynika z badań Głównego Urzędu 
Statystycznego. Zdarza się dochody te nie wystarczają na zabezpieczenie wszystkich podstawowych potrzeb. 
Z badań GUS wynika również, że spora część starszych osób zamyka się w czterech ścianach. Tylko 68 proc. 
z nich zadeklarowało, że w czasie wolnym spaceruje lub przebywa na świeżym powietrzu. Równocześnie 
45 proc. seniorów przyznało, że odwiedza znajomych, rodzinę, przyjaciół lub przyjmuje ich u siebie w domu 
przynajmniej raz w miesiącu. Niemal jedna piąta nie robiła tego nigdy lub prawie nigdy. 

4. Z badań GUS wynika też, że 40 proc. seniorów poza bliską rodziną nie ma osoby, o której mogłoby 
powiedzieć, że jest jej przyjacielem. Z sąsiadami także nie zadzierzgają bliższej więzi. Przeważa „sąsiedztwo 
ceremonialne”, polegające na wymianie pozdrowień. Tylko 57 proc. wymieniło kiedyś z sąsiadem usługi. Na 
szczęście seniorzy nie tracą kontaktu z rodziną (80 proc.) – zwłaszcza z dziećmi i wnukami. Nie zawsze mogą 
spotykać się osobiście, ale wykorzystują do tego coraz częściej telefon komórkowy, bardzo rzadko internet. 

5. Ponadto osoby starsze tylko sporadycznie chodzą do kina, teatru, na koncerty, do muzeów, na mecze i zawody 
sportowe. Za to mnóstwo czasu spędzają przed telewizorem. Codziennie telewizję ogląda aż 90 proc. osób 
powyżej 65. roku życia. Z tej grupy nieco ponad jedna trzecia robi to przez ponad 4 godziny dziennie. Dużo 
rzadziej osoby starsze słuchają radia. Wśród nich codziennie w ten sposób spędza czas ok. 70 proc., a ponad 
40 proc. na słuchanie radia poświęca co najmniej 2 godziny. 

6. Osoby starsze wypełniają czas także lekturą gazet. Ponad 29 proc. z nich zadeklarowało, że czyta papierowe 
wersje gazet codziennie, a 16,9 proc. robi to kilka razy w tygodniu, zaś 16 proc. – co najmniej raz w tygodniu. 
Z drugiej strony niemal co piąty nie robi tego nigdy lub prawie nigdy. Tylko 7 proc. seniorów czyta prasę 
w wersji elektronicznej. To jednak nikogo nie dziwi, bo niewiele starszych osób kiedykolwiek korzystało 
z komputera. Nigdy w życiu nie robiło tego aż 86 proc. osób starszych, 14 proc. owszem, ale niemal połowa 
z nich przyznaje, że były to sporadyczne przypadki. Ważne jest zatem także aby seniorzy mogli zaspokajać 
potrzeby wyższego rzędu np. potrzeby związane z życiem towarzyskim czy też kulturalnym. Mimo to prawie 
dwie trzecie osób starszych deklaruje, że ogólnie rzecz biorąc, są zadowolone z życia, a jedynie jeden na 
czternastu seniorów stwierdził, że nie czuje satysfakcji. 

(na podstawie :https://forsal.pl/artykuly/668300,jak-wyglada-zycie-polskich-seniorow.html) 

§ 2.  

Formy pomocy dla osób starszych 

1. Formy pomocy świadczone dla osób starszych ze strony instytucji pomocowych na terenie 

Miasta i Gminy Wieliczka: 

1) Usługi opiekuńcze PCK; 

2) Uczestnictwo w Ośrodku Dziennym Wsparcia; 

3) Mieszkanie chronione; 

4) Caritas-Stacja Opieki; 

5) Tele-Anioł; 

6) Klub Seniora; 

7) Usługi specjalistyczne. 

2. Usługi opiekuńcze to jedna z form pomocy, która jest realizowana przy współpracy Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Usługi mają na celu wspierać i pomagać osoby samotne i w rodzinach, w podeszłym wieku 
i przewlekle chorych w codziennym funkcjonowaniu. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu 
codziennych potrzeb życiowych oraz w zakresie czynności gospodarczych i pielęgnacji. 

3. Dzienny Ośrodek Wsparcia to forma pomocy, której zadaniem jest zapobieganie osamotnieniu, izolacji 
i wykluczeniu społecznemu seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Ośrodek Wsparcia Dziennego służy 
aktywizacji seniorów, umożliwia im funkcjonowanie społeczne oraz stymulowanie w kierunku aktywności. 
Ponadto, w Ośrodku prowadzona jest terapia zajęciowa, ćwiczenia ruchowe i wycieczki. 
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4. Mieszkanie chronione jest skierowane dla osób starszych i niepełnosprawnych w celu zapewnienia wsparcia 
oraz doprowadzenia do ich samodzielnego funkcjonowania w środowisku przy integracji ze społecznością 
lokalną. 

5. Stacja Opieki to punkt opieki, który zapewnia pomoc w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób chorych 
przewlekle, leżących w miejscu zamieszkania oraz w punkcie Stacji Opieki. 

6. Tele-Anioł to oferowane wsparcie w postaci bezpłatnej opaski bezpieczeństwa, która może uratować życie, 
kontakt z całodobowym Centrum Teleopieki oraz pomoc sąsiedzka i usługi opiekuńcze świadczone w domu 
podopiecznego. 

7. Klub Seniora to miejsce spotkań osób starszych mieszkających w swojej okolicy. W klubie prowadzone są 
zajęcia, warsztaty i pomagają osobom starszym utrzymać kontakty społeczne. Klub jest otwarty od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. 

§ 3.  

Szczególną grupą seniorów są osoby 90-letnie i starsze. 

1. Obecnie osoby w wieku 90 lat i więcej to osoby z okresu międzywojennego, których potrzeby w dużej mierze 
skupiają się na zaspokojeniu podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Najczęściej wskazywaną potrzebą jest 
potrzeba bezpieczeństwa, której niedostateczne zaspokojenie ma wpływ na pozostałe obszary życia. 

2. „Potrzeba bezpieczeństwa fizycznego jest wynikiem gorszego zdrowia i sprawności ruchowej, gospodarskiej 
i samoobsługowej człowieka starszego. Bezpieczeństwo psychiczne zaś i jego odczuwanie wynika z dwóch sfer 
życia: osobistego i społecznego oraz takiej organizacji zdarzeń i sytuacji tych sfer, by zachowały one pewien 
ład, porządek, rytm, tradycje i nawyki. Wszelkie zmiany bowiem wywołują poczucie zagrożenia i narastające 
niebezpieczeństwo osamotnienia” (G.Orzechowska (2001, s. 26). 

3. Dla seniorów niezwykle ważne jest poczucie akceptacji, bycie kochanym i potrzebnym. Osoby starsze 
szczególnie osoby z tzw. IV wieku potrzebują być wysłuchani, potrzebują kontaktów międzyludzkich 
i poczucia zainteresowania się ich problemami, doświadczeniami, historią życia. Otrzymywanie świadczenia 
przez seniorów obecnie mają nie tylko zaspokoić ich podstawowe potrzeby, ale również dać możliwość 
zaspokajania ich potrzeb, związanych ze zmianą stylu życia tj. czynny udział w życiu społecznym, 
kulturalnym, korzystanie z ofert wypoczynku, ofert w zakresie ochrony zdrowia oraz pomocy w wykonywaniu 
codziennych czynności. 

4. Na terenie Gminy Wieliczka realizowany będzie projekt „90-siątka”, którego beneficjentami są osoby w wieku 
90 lat i więcej. Projekt zakłada wypłatę świadczenia w wysokości 1000 zł, które będzie wypłacane w dwóch 
transzach na podstawie uprzednio złożonego wniosku. 

5. Świadczenie wypłacane będzie zgodnie z § 8. ust. 1. Realizacja projektu ma korzystny wpływ na sytuację 
życiową osoby w wieku 90 lat, która zazwyczaj wymaga opieki i specjalistycznego leczenia. Otrzymane 
świadczenie zwiększa również szansę na pozostanie seniora w środowisku zamieszkania opóźniając tym 
samym moment, w którym zasadne będzie zapewnienie stałej opieki instytucjonalnej. Na terenie Miasta 
i Gminy Wieliczka szacunkowo przebywa ok. 380 osób w wieku 90 lat i więcej. 12 z tych osób korzysta 
z pomocy MGOPS w Wieliczce, 10 osób objętych jest wsparciem w formie usług opiekuńczych. 

6. Seniorzy w wieku 90 lat i więcej posiadają zazwyczaj stałe dochody w postaci renty, emerytury, dodatków. 
Wydatki, głównie na leki i leczenie stanowią zapewne znaczny procent całego dochodu seniora. Dlatego też 
pomoc w postaci dodatkowego świadczenia dwa razy w roku byłoby dla nich ogromnym wsparciem. Wypłata 
świadczenia pomyślana jest tak, aby zwiększyć dochody osób starszych w okresach przedświątecznych. 

7. Projekt „90-siątka” jest też zadbaniem o potrzeby tej najstarszej grupy seniorów, których jak widać jest 
naprawdę dużo. 

8. Poza sferą finansów, kontakt z seniorami czy też ich rodzinami lub opiekunami pozwoli na rozeznanie sytuacji 
tych osób. Będzie możliwość zaproponowania wsparcia w różnej formie dostosowanej do indywidualnych 
potrzeb. 

9. Projekt ma na celu również rozeznanie stanu fizycznego osób po 90-siątce w celu przygotowania dla nich 
oferty zajęciowej i pomocowej. 
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10. Informacja o projekcie zostanie umieszczona na stronach Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce oraz plakatach. 

§ 4.  

Osoby uprawnione 

1. Świadczenie „90-siątka” to świadczenie dla osoby, która: 

1) Ukończyła 90 lat – brana jest pod uwagę dokładna data urodzin; 

2) Zamieszkuje na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, przy czym osoba ta nie musi być zameldowana; 

3) Nie przebywa w placówkach opieki całodobowej tj. Dom Pomocy Społecznej, Zakład Opiekuńczo Leczniczy 
itp.; 

4) Wysokość pobieranego aktualnie świadczenia emerytalno–rentowego oraz innych posiadanych dochodów 
nie ma wpływu na przyznanie świadczenia. 

§ 5.  

Wniosek 

1. Przyznanie świadczenia odbywa się na podstawie uprzednio złożonego wniosku stanowiącego załącznik nr 
1 do Programu Wsparcia Seniorów "90-siątka", w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 34, na Dzienniku Podawczym, I piętro, codziennie w godz. od 8.00 do 
16.00. Wnioskodawca na dzień składania wniosku musi mieć ukończone 90 lat. 

2. Wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej lub za pomocą platformy ePuap. 

3. Nie ma wymogu, aby wniosek został złożony osobiście. Jeżeli beneficjent programu posiada opiekuna 
prawnego lub kuratora w tym zakresie, wówczas do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty. 

4. Wnioski przyjmowane są dwa razy w roku tj.: 

1) w lutym danego roku; 

2) w październiku danego roku; 

3) w 2021 roku w kwietniu oraz w październiku. 

§ 6.  

Cele Projektu 

1. Wspieranie środowiska osób w podeszłym wieku - ukończone 90 lat. 

2. Informowanie o ofercie pomocowej w obszarze polityki społecznej. 

3. Wdrażanie działań osłonowych dla środowiska beneficjentów wraz z analizą realnych potrzeb. 

§ 7.  

Szacowane koszty Projektu 

1. Świadczenie w roku 2021 i kolejnych latach: 2 x 380 osób x 500,00 zł. = 380 000,00 zł. 

2. Projekt w całości finansowany będzie ze środków Gminy Wieliczka. 

§ 8.  

Realizacja wypłat 

1. Wypłaty świadczenia odbywać się będzie dwa razy w roku (marzec; listopad; w roku 2021 w maju i w 
listopadzie) po uprzednio każdorazowo złożonym wniosku, zgodnie z kolejnością składanych wniosków. 

2. Wnioski składać należy w miesiącach: 

1) Luty danego roku. Świadczenie wypłacane będzie wówczas do końca marca danego roku; 
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2) Październik danego roku. Świadczenie wypłacane będzie wówczas do końca listopada danego roku; 

3) W 2021 roku, w kwietniu (świadczenie wypłacane będzie w maju) oraz w październiku (świadczenie 
wypłacane będzie do końca listopada).
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

WNIOSEK 
O ŚWIADCZENIE Z PROGRAMU WSPARCIA SENIORÓW „90-SIĄTKA” 

Wnioskuję o przyznanie świadczenia z PROGRAMU WSPARCIA SENIORÓW „90-SIĄTKA”. 
Oświadczam, że mieszkam na terenie Miasta i Gminy Wieliczka i jest to moje centrum życiowe. 

DANE  WNIOSKODAWCY 

DATA URODZENIA 

 
                

(dd) (mm) (rrrrr)    
 
  
IMIĘ ........................................................................................................................ 
NAZWISKO ........................................................................................................................ 
  
Miejsce zamieszkania: 
ULICA ........................................................................................................................ 
NR DOMU ....................................  NR MIESZKANIA ....................... 
MIEJSCOWOŚĆ ....................................  KOD POCZTOWY ....................... 
NR TELEFONU ......................................................................................................................... 

Świadczenie będzie wypłacane przekazem pocztowym lub na wskazany rachunek bankowy. 

TAK/NIE Proszę o wypłacenie świadczenia przekazem pocztowym na wskazany powyżej adres.* 
TAK/NIE Proszę o wypłacenie świadczenia na rachunek bankowy.* 

* Proszę wybrać jeden sposób wypłacenia świadczenia. 

NR RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY MA BYC WPŁACANE ŚWIADCZENIE 

                          
    
…..................................................................... …..................................................................... 

miejscowość, data podpis wnioskodawcy 

    

  

 Świadczenie z Programu „90-siątka” będzie wypłacane  dwa razy w roku (tj. w marcu i w listopadzie. 
W 2021 roku w maju i w listopadzie) w wysokości 500 zł. jednorazowo (łącznie 1 000 zł rocznie, po uprzednio 
złożonym wniosku). 

Wnioski składać należy w miesiącach: 

1) Luty danego roku. Świadczenie wypłacane będzie wówczas do końca marca danego roku; 

2) Październik danego roku. Świadczenie wypłacane będzie wówczas do końca listopada danego roku; 

3) W 2021 roku, w kwietniu (świadczenie wypłacane będzie do końca maja) oraz w październiku (świadczenie 
wypłacane będzie do końca listopada).
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

OŚWIADCZENIE 
Złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 kpa) 

Ja niżej podpisany(a) 

…………………………………………………………………………………………………... 
imię i nazwisko 

zamieszkały(a): 

kod pocztowy ....................................  miejscowość ......................................................... 
ulica ....................................  nr domu .............. nr mieszkania ............. 

Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks Karny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.) – za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, 
oświadczam, że wszystkie podane we wniosku „90-siątka” dane są zgodne z prawdą. 

……………………………........................ ……………………………........................ 
miejscowość data 

  
…………….......…………………………….. …………….......…………………………….. 

 podpis osoby przyjmującej oświadczenie podpis osoby składającej oświadczenie 
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 

Klauzula informacyjna RODO w związku z „Programem Wsparcia Seniorów 90-siątka” 
w Gminie Wieliczka 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

1. Administrator Danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą 
w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail iod@wieliczka.eu pod numerem telefonu 500 610 605 

3. Cele i podstawy przetwarzania  

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym tj. przyznania świadczenia pieniężnego 90-latkom zamieszkałym na terenie Gminy 
Wieliczka w ramach  „Programu Wsparcia Seniorów 90-siątka” w Gminie Wieliczka oraz przekazywania 
oferty pomocowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wieliczce, na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.). 

4. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe 
w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych; firmom zajmującym się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać 
zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom 
publicznym. 

5. Okres przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących 
archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora - Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio 
z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych; 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i/lub e); 

4) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO; 

5) wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO; 

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  

Podanie Pani/Pana jest dobrowolne jednak  niezbędne do zrealizowania obowiązków określonych 
w pkt 3 klauzuli informacyjnej. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: AA96D797-2C06-4778-8CC3-4FB73BB3C67B. Projekt Strona 9 z 11



8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
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Uzasadnienie do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Wieliczce 

z dnia .................... 2021 r. 

Procesy związane z wydłużającym się czasem trwania życia oraz zmiany w strukturze demograficznej 
ludności wskazują na konieczność uruchomienia działań wspierających osoby starsze, zapewniających im godne 
i bezpieczne życie. 

Kreowanie i realizacja polityki ukierunkowanej na dostarczenie seniorom takich zasobów, by ich życie było 
pełnowartościowe, w miarę możliwości aktywne, zaspakajające najważniejsze potrzeby stanowi odpowiedź na 
prognozowane zmiany demograficzne na terenie Miasta i Gminy Wieliczka. Wpływa również na poprawę 
obrazu starości i starzenia się w społeczności lokalnej. 

W świetle powyższego przyjęcie uchwały jest uzasadnione.
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