
 

 

Uchwała Nr XLVI/313/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 17 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie: programu osłonowego „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy 

Kosakowo” na lata 2021-2027 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10  

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876). 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się Program Osłonowy Gminy Kosakowo „Teleopieka dla potrzebujących 

mieszkańców gminy Kosakowo” na lata 2021 – 2027 stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo i Dyrektorowi Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Uzasadnienie 

 

 Program Osłonowy „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy 

Kosakowo” na lata 2021 – 2027 jest programem mającym na celu zapewnienie lepszej 

pomocy osobom, starszym, samotnym, schorowanym, niepełnosprawnym. 

 Gmina Kosakowo wdrożyła powszechną usługę Teleopieki w 2014 roku i w dalszym 

ciągu zapewnia dostępność do tej usługi.  

W związku z przejęciem w 2019 r. całkowitej realizacji Teleopieki przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, koniecznym było przyjęcie Uchwały  

nr XIII/87/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 kwietnia 2019 r. dot. programu osłonowego 

„Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Kosakowo” na lata 2019 – 2020. 

Podstawą realizacji w/w programu jest art. 17 ust. 2 pkt 4 („do zadań własnych gminy należy 

podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb 

gminy , w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych”) oraz 110 ust. 10 („rada gminy, 

biorąc pod uwagę potrzeby (…) opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy  pomocy 

społecznej”) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

1876). 

Tym samym zasadne jest przyjęcie niniejszej uchwały w celu kontynuowania programu 

Teleopieki na dalsze lata. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/313/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 17 grudnia 2020 roku  

 

 

Program Osłonowy 

„Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Kosakowo” na lata 2021 - 2027 

 

 

Wstęp 

 Program osłonowy „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy 

Kosakowo” na lata 2021 - 2027, zwany dalej „Programem”, jest programem mającym na celu 

zapewnienie lepszej pomocy osobom starszym, samotnym, schorowanym, niepełnosprawnym, 

zamieszkującym na terenie Gminy Kosakowo. 

 Usługa Teleopieki ma na celu zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do 

mobilnej opieki domowej, polegającej na elektronicznym, całodobowym monitoringu  

i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, 

bezpieczeństwa użytkowników usługi Teleopieki.  

  

Podstawa prawna programu 

Podstawą realizacji Programu jest art. 17 ust. 2 pkt 4 („do zadań własnych gminy należy 

podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb 

gminy , w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych”) oraz art. 110 ust. 10 („rada 

gminy, biorąc pod uwagę potrzeby (…) opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy  

pomocy społecznej”) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1876) pozwalający Gminie na podejmowanie innych niż wymienione w art.17 

ust.1 ww. ustawy, zadań z zakresu pomocy społecznej. 

Program będzie realizowany w latach 2021-2027 i obejmie swoim zasięgiem 

mieszkańców Gminy Kosakowo. 

 

Cel programu 

 Program jest elementem polityki społecznej Gminy Kosakowo, w zakresie realizacji 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kosakowo na lata 2021-2027. 

Jednym z celów strategicznych obszaru – „Ochrona” jest poprawa dostępności i jakości,  



 

 

w którym kierunkiem działania jest m.in. „E-zdrowie – wspieranie rozwoju cyfrowych 

rozwiązań w obszarze szeroko pojętego zdrowia, usługi telemedycyny dla osób starszych, osób  

z niepełnosprawnościami, chorych i osób zależnych”. 

 Teleopieka jest usługą dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy  

w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, dzięki czemu niweluje uczucie codziennej 

niepewności i strachu osób niesamodzielnych. Ponadto, pomoc udzielona w ciągu kilku minut, 

zapobiega często powikłaniom, których nie można cofnąć, zmniejsza tym samym koszty 

hospitalizacji, leczenia i rehabilitacji.  Ten rodzaj opieki, zapewniającej natychmiastową 

pomoc, podniesie komfort życia i zwiększy uczucie bezpieczeństwa, zarówno osób 

potrzebujących, jak również ich opiekunów. Podtrzymanie dobrej kondycji psychicznej  

i fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych, pozwoli na ich większą samodzielność i na 

dłuższe pozostanie w dotychczasowych środowiskach zamieszkania. 

  

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu 

 W latach 2015-2019 liczba mieszkańców w wieku powyżej 65 lat zwiększyła się o 501 

osób [przyrost o 43,41%]. Przyrost procentowy jednoznacznie wskazuje, iż trend starzenia się 

społeczeństwa - tak jak i w całej Polsce - dotyka również gminę Kosakowo. W związku  

z  procesem starzenia naszej społeczności lokalnej, konieczne jest skupienie większej uwagi na 

potrzebach osób starszych. 

Ponadto, jak wynika z analizy sytuacji osób korzystających ze wsparcia pomocy 

społecznej w Gminie Kosakowo w 2019 roku, najważniejszymi problemami w rodzinach na 

drugim miejscu była niepełnosprawność (92 rodziny, 122 osoby w rodzinach), a na trzecim 

długotrwała lub ciężka choroba (54 rodziny, 86 osób w rodzinach). Ograniczona mobilność 

tych osób, nieporadność w prowadzeniu gospodarstwa domowego jak również samotność, 

uzasadniają konieczność modyfikowania i usprawnienia sytemu usług. 

Obserwuje się wzrost wypłacanych świadczeń opiekuńczych związanych  

z niepełnosprawnością. Liczba wypłacanych świadczeń ogółem (w tym: zasiłek pielęgnacyjny, 

świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) wypłaconych w 2014 r. wynosiła 

2.847, a w roku 2019 – 4.686.  

 

Podmioty realizujące program 

 Nadzór nad realizacją „Programu” sprawuje Wójt Gminy Kosakowo. Koordynatorem  

i realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie. Do zadań 

GOPS należy: 



 

 

− planowanie wysokości środków finansowych na realizację „Programu”; 

− realizacja „Programu”; 

− coroczne przedstawianie Radzie Gminy sprawozdania z wykonania „Programu”  

w rocznym Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kosakowie. 

Osoby zakwalifikowane przez pracowników GOPS do objęcia „Programem” nie ponoszą 

żadnych kosztów. Realizacja „Programu” nie wymaga wydawania decyzji administracyjnych. 

 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy „Programu” 

W ramach „Programu” udziela się wsparcia mieszkańcom Gminy Kosakowo, m.in. 

osobom powyżej 60 r.ż., samotnym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym, schorowanym, 

przebywającym w domach rodzinnych same przez wiele godzin, po spełnieniu kryteriów 

wskazanych przez wykonawcę usługi. 

Dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Kosakowo usługa jest nieodpłatna, całość 

kosztów ponosi gmina. 

Użytkownicy użytkują urządzenia dostępne u operatora usługi, z którym zawarta jest 

umowa, na zasadach w niej określonych.  

 

Finansowanie programu 

 Program będzie finansowany ze środków samorządowych – Dział 852 Pomoc 

Społeczna, Rozdział 85295 Pozostała działalność, § 4300 Zakup usług pozostałych. 

W budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2020, zaplanowano kwotę 

20.000 zł, która w kolejnych latach będzie modyfikowana, stosownie do aktualizowanych 

potrzeb. Planowane wydatki z tego tytułu w roku 2020 wyniesie ok. 18.000 zł. 

 

Monitoring programu 

Z realizacji „Programu” sporządzane jest sprawozdanie ujęte w rocznym Sprawozdaniu  

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie przedstawiane Radzie 

Gminy Kosakowo. 

 

 

 

 

 


