
 

 

Protokół Nr 3 /20 

Komisji Rodziny, Spraw Społecznych, 

Osób Starszych i Niepełnosprawnych 

z dnia 28.12.2020 r. 

 

 

Data posiedzenia: 28.12.2020 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. Omówienie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. 

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 

28.12.2020 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 

W nawiązaniu do spotkania niniejszej Komisji w dniu 09.09.2020 r., 

Przewodnicząca Komisji przypomniała o  problemach członków rodzin lub 

opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi. Poproszono 

zaproszonego gościa Panią Janinę Dąbrowę – Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gorzycach o przedstawienie pozyskanych informacji, niezbędnych 

do podjęcia decyzji w przedmiocie startu w kolejnej edycji programu „Opieka 

wytchnieniowa. Program w całości jest pokrywany z budżetu państwa. Osoba 

która skorzysta z programu, podda 14-dniowej opiece swojego podopiecznego 

ośrodku, który zaproponuje OPS w Gorzycach lub będzie mogła sama wybrać 

ośrodek dla swojego podopiecznego z warunkiem, że ośrodek znajduje się w 

odpowiednim rejestrze wojewody. 

Z uwagi na zainteresowanie ze strony opiekunów sprawujących bezpośrednią 

opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności z naszej 

gminy, jednogłośnie podjęto decyzję aby złożyć wniosek o przystąpienie do 

niniejszego programu.  

Ad.5 

Przewodnicząca Komisji wraz z Kierownikiem OPS w Gorzycach p. Dąbrowa, 

mając na uwadze również problem pełnoletnich osób niepełnosprawnych, 

posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, przestawiły możliwość uczestnictwa w programie 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Program pozwala na 

wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w 



wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym 

osoby niepełnosprawnej. Asystent będzie pomagał przy wyjściach do lekarza, 

do urzędów, do rodziny, na zakupy oraz w korzystaniu z dóbr kultury. Asystent 

będzie do dyspozycji osoby niepełnosprawnej 40h/miesiąc. Z uwagi na 

zainteresowanie ze strony osób niepełnosprawnych takiego sposobu pomocy z 

naszej gminy, jednogłośnie podjęto decyzję aby złożyć wniosek o przystąpienie 

do niniejszego programu.  

 

Ad.6 

Wolne wnioski i zapytania. 

• W tym punkcie Przewodnicząca Komisji wraz z jej członkami ustaliła zakres 

pracy Komisji w 2021 roku. 

• Radny Rafał Maciuga – zapytał Panią Kierownik OPS w Gorzycach o zmiany 

w prowadzeniu działającego w Bełsznicy Klubu Seniora. 

• Pani Janina Dąbrowa potwierdziła informację, że od stycznia 2021 r. 

prowadzeniem Klubu Seniora w Bełsznicy zajmował się będzie Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Gorzycach przy współpracy z Gminnym Centrum 

Kultury w Gorzycach. Obecnie działalność klubu z uwagi na sytuację 

epidemiologiczną jest zawieszona. 

 

Ad. 7 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Rodziny, Spraw 

Społecznych Osób Starszych i Niepełnosprawnych Alicja Zuch zamknęła 

posiedzenie komisji w dniu 28.12.2020 r. 

 

 

 

 

 

     Przewodnicząca Komisji  Rodziny 

Spraw  Społecznych  Osób  Starszych                  

i  Niepełnosprawnych  

 

 Protokolant       Alicja Zuch 

 Rafał  Maciuga  


