
Protokół Nr 1 /2020 

Komisji Rodziny, Spraw Społecznych, 

Osób Starszych i Niepełnosprawnych 

z dnia 05.05.2020 r. 

 

 

 

Data posiedzenia:   05.05.2020 r. 

Miejsce posiedzenia:   siedziba Klubu Seniora w Bełsznicy 

Obecni:  

 - Członkowie Komisji Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 

    (lista obecności zał. 1) 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  

4. Omówienie zamierzeń i podjętych działań w kierunku otwarcia żłobka w gminie Gorzyce. 

5. Omówienie działalności i potrzeb Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Gorzyczkach  

z filią w Olzie. 

6. Wolne wnioski i zapytania. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 

Przewodnicząca Komisji Rodziny, Spraw Społecznych Osób Starszych i Niepełnosprawnych Alicja 

Zuch otworzyła posiedzenie Komisji w dniu 05.05.2020 r. i przywitała wszystkich obecnych. Na 

podstawie listy obecności stwierdziła, iż Komisja posiada wymagane quorum.  

 

Ad. 2 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek posiedzenia.  

Ponieważ nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad, został on przyjęty przez aklamację. 

 

Ad. 3 

Przewodnicząca Komisji Alicja Zuch poinformowała, iż wyłożony został protokół z poprzedniego 

posiedzenia komisji. Żadna z obecnych osób nie złożyła uwag do wyłożonego protokołu, zatem 

protokół został przyjęty w proponowanym brzmieniu. 

 

Ad. 4 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła problem braku w gminie Gorzyce żłobka dla dzieci. 

Zgodnie z propozycją ze strony gminy, proponowanym miejscem do otwarcia pierwszego w gminie 

Gorzyce żłobka dla dzieci jest obecny budynek SP w Gorzyczkach w Sołectwie Kolonia Fryderyk 

przy ul. Leśnej. W przedmiotowej sprawie zabrała głos Pani Izabela Borecka informując, że w I 

kwartale br. w obecności władz gminy i przedstawicieli Straży Pożarnej dokonano oględzin budynku. 



W trakcie wizji przedstawiono założenia na podstawie których należy dostosować budynek, aby mógł 

w nim powstać żłobek dla dzieci oraz dodatkowy oddział przedszkolny i świetlica profilaktyczno-

wychowawcza. Mając na uwadze powyższe, należy opracować projekt budowlany.  

Członkowie niniejszej komisji wraz z pracownikami gminy, będą czynić starania o zawnioskowanie                                 

o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia, ze środków zewnętrznych za pomocą 

rządowego programu w nowej edycji „Maluch plus” lub innych programów i grantów.  

 

Ad. 5 

Przewodnicząca Komisji poprosiła o zabranie głosu Pana Piotra Zimnego, który przedstawił komisji 

w jaki sposób działa Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza zlokalizowana w gminie Gorzyce, w 

sołectwie Olza  przy ul. Dworcowej 102/5. Pan P. Zimny przedstawił również potrzeby jakie posiada 

obiekt, aby w pełni mógł dalej spełniać swoją rolę. Główna potrzebą jest przeprowadzenie 

odpowiedniego remontu pomieszczeń świetlicy. 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała przeprowadzenie wizji obiektu z udziałem Pani Moniki 

Nowakowskiej – dyrektora świetlicy oraz członków komisji, celem zapoznania się z obiektem. 

W ocenie komisji, po przeprowadzeniu wizji w obiekcie rozważymy zasadność przeprowadzenia 

remontu świetlicy lub przeniesienie jej do innego lokalu znajdującego się w tym samym środowisku 

społecznym. 

Członkowie niniejszej komisji wraz z pracownikami gminy, będą czynić starania o pozyskanie 

środków                  na remont świetlicy, ze środków zewnętrznych za pomocą dotacji lub grantów.  

O terminie planowanej wizji w terenie, członkowie komisji zostaną poinformowani telefonicznie 

przez Przewodniczącą komisji. 

 

Ad.6 

Wolne wnioski i zapytania. 

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad. 7 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Rodziny, Spraw Społecznych Osób 

Starszych                  i Niepełnosprawnych Alicja Zuch zamknęła posiedzenie komisji w dniu 

05.05.2020 r. 

 

 

 
     Przewodnicząca  Komisji  Rodziny 

Spraw  Społecznych  Osób  Starszych                  
i  Niepełnosprawnych  

 
 
 
              Protokolant       Alicja  Zuch 
 Rafał  Maciuga  



Protokół uzupełniający  

do Protokołu Nr 1/2020 

Komisji Rodziny, Spraw Społecznych, 

Osób Starszych i Niepełnosprawnych 

z dnia 05.05.2020 r. 

 

Data spotkania:   12.05.2020 r. 

Miejsce spotkania:   siedziba Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Olzie 

Obecni:  

 - Członkowie Komisji Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 

 

Porządek spotkania: 

1. Otwarcie spotkania. 

2. Przeprowadzenie wizji lokalu w którym działa Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza.  

3. Zamknięcie spotkania. 

 

Ad. 1 

W dniu 12.05.2020 r. Przewodnicząca Komisji Rodziny, Spraw Społecznych Osób Starszych                                        

i Niepełnosprawnych Alicja Zuch otworzyła spotkanie i przywitała wszystkich obecnych. 

 

Ad. 2 

Przewodnicząca Komisji w ślad za protokołem z dnia 05.05.2020 r., omówiła cel spotkania w obecności               

Pani Moniki Nowakowskiej - dyrektor świetlicy. Komisja przeprowadziła wizję w lokalu, w którym znajduje 

się świetlica. Przeprowadzono wywiad z Panią dyrektor w celu ustalenia ilości osób korzystających                        

ze świetlicy oraz ustaleniu potrzeb lub problemów z którymi może borykać się świetlica i jej wychowankowie. 

Obecnie regularnie ze świetlicy korzysta 8 dzieci. W ocenie Pani Nowakowskiej lokum                  w którym 

znajduje się świetlica, jest dostosowane do ilości osób korzystających i nie wymaga aktualnie jego 

powiększenia ani remontu. W ocenie Komisji lokal jest zadbany i wystarczający dla prowadzenia zajęć,                   

dla 8 osób. Pani dyrektor w trakcie wizji zgłosiła o braku miejsca do przeprowadzenia zajęć wychowania 

fizycznego z uwagi na lokalizację świetlicy blisko drogi głównej, tym samym przedstawiła miejsce, obecnie 

nieużytek zarośnięty wysoką trawą, który potencjalnie mógłby zostać miejscem na zabawy dla wychowanków 

świetlicy. Komisja zaakceptowała przedstawioną propozycję i dokonała wizji wskazanego terenu. Dyrekcja 

świetlicy zwróci się do zarządcy nieruchomości – Spółdzielni Mieszkaniowej Orłowiec                   w celu 

wyrażenia zgody na użytkowanie wskazanego miejsca jako małego boiska lub terenu do zabaw                 oraz 

pomocy w jej uporządkowaniu i wykoszeniu. 

 

 

 



Ad. 3 

Wobec wyczerpania porządku spotkania Przewodnicząca Komisji Rodziny, Spraw Społecznych Osób 

Starszych i Niepełnosprawnych Alicja Zuch zamknęła spotkanie komisji w dniu 12.05.2020 r. 

 
 
 

     Przewodnicząca  Komisji  Rodziny 
Spraw  Społecznych  Osób  Starszych  
i  Niepełnosprawnych  

 
 
              Protokolant       Alicja  Zuch 
 Rafał  Maciuga  


