
 

Protokół Nr 5/2022 

Komisji Rodziny, Spraw Społecznych, 

Osób Starszych i Niepełnosprawnych 

z dnia 17.11.2022 r. 

 

Data posiedzenia: 17.11.2022 r. 

Miejsce posiedzenia: „MAJA” Dom bez barier w Wodzisławiu Śl. Przy ul. Św. 

Wawrzyńca 3a 

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 spraw związanych z opieką dla seniorów i osób 

niepełnosprawnych, rehabilitacją, pobytem dziennym. 

5. Sprawy bieżące komisji. 

6. Wnioski i zapytania. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1. 

Przewodnicząca Komisji Rodziny, Spraw Społecznych Osób Starszych i 

Niepełnosprawnych Alicja Zuch otworzyła posiedzenie Komisji w dniu 

17.11.2022 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. 

Korzystając z zaproszenia Pani Grażyny Malczyk – Prezesa Śląskiego Centrum 

Medycznego, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i 

Niepełnosprawnych odbyła posiedzenie w murach Domu bez barier „MAJA” w 

Wodzisławiu Śl., którego Pani Malczyk jest właścicielem. 

Pani gospodarz oprowadziła komisję po obiekcie i opowiedziała o funkcjonowaniu 

obiektu.  

Dom bez barier to budynek wielokondygnacyjny z mieszkaniami do wynajęcia. 

Mieszkańcy mają tutaj do dyspozycji lekarza, zapewnione wyżywienie, pomoc w 

zakupach czy sprzątaniu. Każdy mieszkaniec ma swoje mieszkanie dostosowane 

do swoich potrzeb. Wszystkie mieszkania są z aneksem kuchennym. W budynku 

jest winda, szerokie drzwi, uchwyty w łazienkach, nie ma progów. Na parterze 

bloku znajdują się lokale usługowe, pralnia, fryzjer, apteka, ośrodek dziennego 

pobytu i rehabilitacji oraz sala bankietowa a przede wszystkim towarzystwo. 

Towarzystwo w swoim wieku, które nie daje poczucia odosobnienia, a łączy z 

uwagi na podobne zainteresowania, sposób bycia czy nawet podobne schorzenia. 

Dom bez barier, to DOM w którym mieszkańcy czują się bezpiecznie, mają 

możliwość rozwijania swoich pasji, zawierania nowych znajomości oraz czują się 

wyjątkowo w poczuciu niezależności i troski jednocześnie. Na zakończenie, 

Przewodnicząca komisji Alicja Zuch, w dowód uznania za trud, poświęcenie i 

oddanie się na rzecz prowadzenia domu bez barier, obdarowała właścicielkę 

Panią Grażynę Malczyk kwiatami.   

Ad. 5. 

Sprawy bieżące komisji. 



W tym punkcie posiedzenia, przedstawiano i omawiano propozycje lokalizacji 

biura, przeznaczonego dla Bractwa Osób Niepełnosprawnych działających na 

terenie Gminy Gorzyce, w obiektach własnych gminy. 

Ad.6. 

Wolne wnioski i zapytania. 

Żądna z obecnych osób nie zabrała głosu w niniejszym punkcie obrad. 

Ad. 7. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Rodziny, Spraw 

Społecznych Osób Starszych i Niepełnosprawnych Alicja Zuch zamknęła 

posiedzenie komisji w dniu 17.11.2022 r. 

   

Przewodnicząca Komisji  Rodziny 

Spraw  Społecznych  Osób  Starszych  

i  Niepełnosprawnych  

Alicja Zuch 

  

 

Protokolant     

Rafał  Maciuga  


