
UCHWAŁA NR XVI/135/20 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 4 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Chełmży do realizacji projektu partnerskiego 

pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. 

 

   

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 

284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje: 

  

 § 1. Gmina Miasto Chełmża jako partner przystępuje do projektu partnerskiego pod 

nazwą „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, którego wnioskodawcą jest Województwo 

Kujawsko-Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa 9, Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych 

i społecznych, Poddziałanie 9. 3.2 Rozwój usług społecznych. 

 § 2. 1. Całkowita wartość projektu wynosi 19 079 461,25 zł. 

            2. Wkład własny Gminy Miasta Chełmży na realizację projektu, o którym mowa w §1 

wynosi 9 450,00 zł. 

 

            § 3. Gmina Miasto Chełmża zabezpieczy środki finansowe stanowiące wkład własny  

w wysokości 9 450,00 zł.   

§ 4. Projekt partnerski pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” będzie realizowany 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w latach 2020-2023. 

 

 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

  

 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

          

         Przewodniczący 

          Rady Miejskiej 

 

 

                 Janusz Kalinowski 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

do uchwały nr XVI/135/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie 

przystąpienia Gminy Miasta Chełmży do realizacji projektu partnerskiego pn. 

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. 

 

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023 

przedstawia na podstawie przeprowadzonej diagnozy oraz w oparciu o proces konsultacji 

społecznych  zdefiniowane problemy sfery społecznej. Osoby starsze stanowią znaczny udział 

w populacji obszaru rewitalizacji, a także miasta oraz zostały wskazane w badaniu 

ankietowym jako grupa docelowa działań rewitalizacyjnych. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w odpowiedzi na zdiagnozowane 

problemy w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2016-2023 

przystąpił do projektu partnerskiego, którego wnioskodawcą jest Województwo Kujawsko-

Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach konkursu nr 

RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 . 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych 

świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu 

opiekuńczego przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka. 

W ramach projektu 21 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z Gminy Miasto Chełmża zostanie 

objętych wsparciem w postaci teleopieki. Osoby niesamodzielne, w tym niepełnosprawne 

oraz samotnie gospodarujące zostaną wyposażone w specjalne bransoletki, dzięki którym 

 w nagłych sytuacjach będą mogły szybko wezwać niezbędną pomoc medyczną. Po 

otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie zorganizują pomoc adekwatną do sytuacji danej osoby. 

Opaska monitorująca stan zdrowia wyposażona jest w przycisk SOS oraz dodatkowe funkcje 

m.in. detektor upadku i lokalizator GPS. Wkład własny w postaci pieniężnej będzie wnoszony 

przez gminę w postaci współfinansowania oprogramowania, kart SIM i bransoletek do 

teleopieki. 

Projekt przyczyni się do zmniejszenie wykluczenia społecznego wśród osób starszych 

z terenu Gminy Miasta Chełmży. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest 

uzasadnione. 


