
Protokół Nr 2 /2020 

Komisji Rodziny, Spraw Społecznych, 

Osób Starszych i Niepełnosprawnych 

z dnia 09.09.2020 r. 

 

Data posiedzenia:   09.09.2020 r. 

Miejsce posiedzenia:   siedziba OPS Gorzyce 

Obecni:  

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

    (lista obecności zał. 1) 

-   zaproszeni goście 

                  (lista obecności zał. 2) 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  

4. Omówienie Programu Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej  

"Opieka wytchnieniowa". 

5. Wolne wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1. 

Przewodnicząca Komisji Rodziny, Spraw Społecznych Osób Starszych i Niepełnosprawnych Alicja Zuch 

otworzyła posiedzenie Komisji w dniu 09.09.2020 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 z uwagi na sygnały społeczności lokalnej Gminy Gorzyce przedstawiła problem 

członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem                                 

o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami 

równoważnymi. Przy udziale Pani Janiny Dąbrowy – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach 

przeanalizowano warunki przystąpienia do programu "Opieka wytchnieniowa". Termin naboru wniosku minął 



w kwietniu br. Niniejsze spotkanie było analizą kryteriów do spełnienia w przypadku chęci brania udziału w 

kolejnej edycji przedmiotowego programu ministerialnego. Z uwagi na szeroki zakres programu                 i 

pozyskanie niezbędnych informacji potrzebnych do podjęcia decyzji w przedmiocie startu w programie,                   

w kolejnej edycji, przedmiotowy temat będzie również omawiany na innym posiedzeniu komisji Rodziny, 

Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych.  

 

Ad.5. 

Wolne wnioski i zapytania. 

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad. 6. 

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  


