
UCHWAŁA NR LXI/699/18
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Miejskiego programu osłonowego na rok 2018 „Teleopieka dla osób 
samotnych, wymagających wsparcia”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985, z 2018 r. poz. 650 i 700) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Miejski program osłonowy „Teleopieka dla osób samotnych, wymagających 
wsparcia”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach 
ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy
ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Zduńska Wola.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Zduńska Wola

Damian Kunert
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Załącznik do uchwały nr LXI/699/18
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Miejski program osłonowy na rok 2018 „Teleopieka dla osób samotnych, wymagających 
wsparcia”

System Teleopieka to różnego rodzaju rozwiązania, których zadaniem jest zapewnienie pomocy 
osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania. Najczęściej dotyczy to samotnych osób starszych 
lub niepełnosprawnych. Oczekują oni w głównej mierze poczucia bezpieczeństwa oraz świadomości, 
że w sytuacjach zagrożenia mogą liczyć na wsparcie. System Teleopieka polega na reagowaniu na 
sytuacje zagrożenia, a w przypadku ich wystąpienia, wezwanie pomocy lub przekazywanie 
wiadomości opiekunowi. Osoby starsze oraz niepełnosprawne są grupą, która spędza większość czasu 
w samotności. Są wówczas pozbawieni podstawowej opieki.

Z drugiej strony system Teleopieka dostarcza opiekunom narzędzie do skutecznego reagowania na 
sytuacje alarmowe. Teleopieka zapewnia podopiecznym bezpieczeństwo odciążając ich bliskich
od wielu zmartwień. Stabilizacja emocjonalna sprzyja wówczas aktywniejszemu udziałowi w życiu 
społecznym.

§ 1. Beneficjentami Miejskiego programu osłonowego na rok 2018 „Teleopieka dla osób 
samotnych, wymagających wsparcia”, zwanego dalej Programem, są osoby samotne, zamieszkujące 
na terenie miasta Zduńska Wola, które ze względu na stan zdrowia wymagają wsparcia w formie 
usługi teleopieki.

§ 2. Usługa teleopieki polega na przyznaniu beneficjentowi pilota pomocy, czyli urządzenia 
składającego się z nadajnika (pilota) i centrali. Za pomocą pilota poprzez wciśnięcie przycisku 
wysyłana jest, za pośrednictwem centrali, wiadomość tekstowa sms o treści "Proszę o pomoc" 
do odbiorcy(ów) zgłoszenia. System powiadamiania oparty jest na centrali, która ma wbudowany 
modem GSM. W pamięci centrali można zapisać numery telefonów komórkowych do maksymalnie 
3 odbiorców powiadomień. Po włożeniu karty SIM i skonfigurowaniu centrali odbiorca otrzymuje 
powiadomienie sms natychmiast po wysłaniu zgłoszenia. Pilot ma zasięg działania do 100 m 
na przestrzeni otwartej. Akumulator w zestawie zapewnia stabilną i nieprzerwaną pracę przez około 
12 godzin w przypadku braku zasilania. 

§ 3. Celem Programu jest wspieranie działań skierowanych do osób starszych, mieszkających 
samotnie - chorych bądź niepełnosprawnych, w zakresie poprawy ich codziennego funkcjonowania        
i zapewnienia bezpieczeństwa we własnym mieszkaniu poprzez: 

1)  wyposażenie w urządzenie zwane "pilotem pomocy";
2)  usprawnienie opieki nad niesamodzielną osobą starszą oraz wsparcie opiekunów w sytuacji 

zagrożenia życia lub zdrowia podopiecznych;
3)  zbudowanie sieci wsparcia rodzinnego i sąsiedzkiego osób starszych.
§ 4. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej 

w Zduńskiej Woli.
§ 5.1. Pomoc w formie teleopieki następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub może być 

przyznana z urzędu w szczególnie uzasadnionych okolicznościach uwarunkowanych trudną sytuacją 
osoby samotnej.

2. Usługę teleopieki przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta 
Miasta Zduńska Wola, poprzedzonej rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez 
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pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej 
w Zduńskiej Woli.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, określa przedmiot i zakres usługi teleopieki oraz wysokość 
odpłatności ponoszonej przez osobę, której przyznano świadczenie w formie usługi teleopieki.

§ 6. 1. Objęcie teleopieką jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Opłatę miesięczną za usługę teleopieki ustala się w postępowaniu administracyjnym 

prowadzonym w sprawie przyznania świadczenia teleopieki, uwzględniając sytuację zdrowotną, 
bytową i materialną osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia.

3. Pomoc w formie teleopieki przysługuje nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza 
kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej.

4. Odpłatność za usługę teleopieki ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy.
5. Osoby samotne, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z uwzględnieniem 
art. 9 ustawy, ponoszą odpłatność za usługę w zależności od dochodu, na zasadach określonych 
w tabeli:

Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie 
gospodarującej do kryterium dochodowego

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od 
ceny usługi za 1 miesiąc

powyżej 100% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250% do 300%

powyżej 300%

5%
15%
30%
50%
100%

6. Osoby w rodzinie, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego 
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z uwzględnieniem 
art. 9 ustawy, ponoszą odpłatność za usługę w zależności od dochodu, na zasadach określonych 
w tabeli:

Procentowy stosunek dochodu osoby w rodzinie do 
kryterium dochodowego

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od 
ceny usługi za 1 miesiąc

powyżej 100% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250% do 300%

powyżej 300%

10%
30%
60%
90%
100%

7. Zmiana wysokości odpłatności za usługę następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym ogłoszona została weryfikacja kwot kryterium dochodowego na osobę
i na osobę w rodzinie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ustawy.

8. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby ubiegającej się
o przyznanie świadczenia w formie teleopieki, Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona 
może na czas określony zwolnić częściowo lub całkowicie z odpłatności za usługę, w szczególności
z powodu trudnej sytuacji materialno-bytowej.

9. Odpłatność za usługę uiszczana na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym usługa była świadczona, a za miesiąc grudzień do ostatniego dnia grudnia.

10. Odpłatność za usługę teleopieki stanowi dochód gminy.
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§ 7. Program finansowany jest z budżetu Miasta Zduńska Wola, Dział 852 – Pomoc społeczna,  
Rozdział 85295 – Pozostała działalność.
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