
 
 

Protokół Nr 2 /2021 

Komisji Rodziny, Spraw Społecznych, 

Osób Starszych i Niepełnosprawnych 

z dnia 20.05.2021 r. 

Data posiedzenia: 20.05.2021 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. Zagadnienia dotyczące seniorów w Gminie Gorzyce. 

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 

20.05.2021 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. 



Z uwagi na wyniki statystyk demograficznych dla gminy Gorzyce, które 

pokazują, że przybywa mieszkańców w wieku senioralnym komisja pochyliła się 

nad rozeznaniem zapotrzebowani mieszkańców w wieku 60+. Dla zobrazowania 

komisji potrzeb seniorów, Kierownik OPS Gorzyce Pani Janina Dąbrowa 

przedstawiła działania prowadzone w Gminie Gorzyce na rzecz seniorów w 

poprzednich latach, które z uwagi na sytuację epidemiologiczną w 2020 r. 

zostały ograniczone np. zawieszenie działalności Klubu Seniora „Senior +”w 

Bełsznicy, ograniczenia w udziale w lokalnych imprezach, zawieszenia działania 

zespołów śpiewaczy czy działalności stowarzyszeń emerytów i rencistów lub kół 

gospodyń wiejskich. Ponadto został przedstawiony problem zależności starszych 

od młodszego pokolenia z uwagi na wykluczenie cyfrowe seniorów. Seniorzy w 

większości nie korzystają z komputera i internetu, nie korzystają z dostępu do 

bankowości elektronicznej czy innych ułatwiających współczesne życie portali.  

Sytuacja seniorów w gminie Gorzyce z roku na rok wymaga podejmowania 

nowych działań, wpływających na poprawę jakości ich życia. W perspektywie 

najbliższych lat, ze względu na niekorzystną sytuację demograficzną wzrośnie 

zapotrzebowanie na szereg profesjonalnych usług skierowanych do seniorów. 

Aby sprostać tym za potrzebowaniom Gmina powinna nadal współpracować z 

różnymi organizacjami pożytku publicznego. Komisja mając na uwadze 

zaistniałą sytuację demograficzną będzie wspierać działania gminy i ośrodki 

pomocnicze w dążeniach do sprostania zapotrzebowaniu względem seniorów 

naszej gminy. 

Ad.5. 

Wolne wnioski i zapytania. 

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

Ad. 6. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Rodziny, Spraw 

Społecznych Osób Starszych i Niepełnosprawnych Alicja Zuch zamknęła 

posiedzenie komisji w dniu 20.05.2021 r 

 

Przewodnicząca Komisji  Rodziny 

Spraw  Społecznych  Osób  Starszych                  
i  Niepełnosprawnych  
Alicja Zuch 

 
Protokolant 

Rafał  Maciuga  


