
 

Protokół Nr 3/2022 

Komisji Rodziny, Spraw Społecznych, 

Osób Starszych i Niepełnosprawnych 

z dnia 10.05.2022 r. 

 

Data posiedzenia: 10.05.2022 r. 

Miejsce posiedzenia: Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach 

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. Bractwo Osób Niepełnosprawnych działających na terenie Gminy 

Gorzyce. 

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 

10.05.2022 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. 

Na wstępie Przewodnicząca Komisji przywitała zaproszonych gości: Panią 

Grażynę Malczyk – Prezesa Bractwa Osób Niepełnosprawnych Związku 

Górnośląskiego w Gorzycach oraz Panią Kornelię Antończyk                 -  

skarbnika ww. bractwa.  Panie w kilku słowach opowiedziały o historii założenia 

bractwa, które powstało  w czerwcu 2003 r. Założeniem tej organizacji było 

zajęcie się szeroko rozumianą problematyką osób niepełnosprawnych  

Bractwo te w swym działaniu wyróżnia się różnorodnością form pracy, na rzecz 

tego środowiska.  Należą do nich okolicznościowe spotkania i wspólne 

biesiadowanie, organizowanie wycieczek, turnusów wczasowo-rehabilitacyjnych 

np. w Łebie, uczestnictwo członków Bractwa w imprezach sportowo-

rekreacyjnych oraz różnorodnych zwodach. 

Bractwo aktywnie współpracuje z pokrewnymi organizacjami i instytucjami 

życzliwymi niepełnosprawnym, prowadzi działalność z wykorzystaniem 

skromnych środków własnych (składki) pozyskanych od darczyńców i 

sponsorów. Czyni też starania o pozyskanie środków z PFRON, pisze projekty 

na pozyskanie pieniędzy ze środków unijnych. 

Ważną formą pracy Bractwa jest też prozdrowotna oświata, pomoc 

informacyjna, prawna, w organizowaniu rehabilitacji. Szczególną troską i 

zainteresowaniem członków Bractwa objęte są dzieci i niepełnosprawna 

młodzież.  

 

Pani Prezes przedstawiła Komisji również problemy z którymi boryka się 

Bractwo, z prośbą o wsparcie naszej Komisji oraz Rady Gminy Gorzyce w celu 

rozwiązania tych problemów. Obecnie organizacja nie posiada swego lokum co 

również jest kłopotliwym przy prowadzeniu stosownej dokumentacji 

organizacji. 



Komisja po wysłuchaniu przedstawicielek Bractwa, pełna uznania i szacunku 

podziękowała za trud pracy włożony w organizację oraz życzyła dalszej siły i 

chęci w działaniu dla dobra osób niepełnosprawnych. 

 

Ad. 5. 

Sprawy bieżące komisji. 

Przewodnicząca zaproponowała organizację posiedzenia niniejszej komisji w 

Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym „RAFA” dla Dzieci i 

Młodzieży z Autyzmem w Wodzisławiu Śl. aby poznać ośrodek i cele jego 

działania. Komisja jednogłośnie wyraziła chęć uczestnictwa w proponowanym 

posiedzeniu. Termin posiedzenia zostanie ustalony z przedstawicielami 

ośrodka. 

 

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 10.05.2022  

 

Przewodnicząca Komisji  Rodziny 

Spraw  Społecznych  Osób  Starszych                  

i  Niepełnosprawnych  

Alicja Zuch 

 

Protokolant 

Rafał  Maciuga  


