
 

Protokół Nr 4/2022 

Komisji Rodziny, Spraw Społecznych, 

Osób Starszych i Niepełnosprawnych 

z dnia 10.08.2022 r. 

 

 

Data posiedzenia: 10.08.2022 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. Tematy posiedzenia:  

Dodatek osłonowy, Program „Korpus wsparcia seniora”,  

Program „Asystent osoby niepełnosprawnej”, Program „Opieka 

wytchnieniowa”. 

5. Wolne wnioski i zapytania. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1. 

Przewodnicząca Komisji Rodziny, Spraw Społecznych Osób Starszych i 

Niepełnosprawnych Alicja Zuch otworzyła posiedzenie Komisji w dniu 

10.08.2022 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. 

Przewodnicząca Komisji zaprosiła Panią Janinę Dąbrowa – kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gorzycach w celu przedstawienia z jakich świadczeń 

specjalnych korzystają mieszkańcy Gminy Gorzyce.   

Pani kierownik omówiła zasady korzystania z nw. wybranych świadczeń oraz 

przedstawiła dane dotyczące statystyk korzystania z tych świadczeń w naszej 

gminie: 

Dodatek osłonowy 

- specjalne świadczenie, które jest elementem rządowej tarczy inflacyjnej 

skierowanej do jedno- i wieloosobowych gospodarstw domowych o dochodach 

nieprzekraczających odpowiednio 2100 zł oraz 1500 zł. Kwota dofinansowania 

uzależniona jest od źródła ogrzewania. Aby otrzymać dodatek osłonowy 

mieszkańcy mogą złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 

2022 roku. 

W Gminie Gorzyce złożonych do dnia posiedzenia złożonych zostało 1184 

wniosków. Wypłacono mieszkańcom łączną kwotę przekraczającą 620.000,00 

zł.  

Program „Korpus wsparcia seniora” 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach informuje, że Gmina Gorzyce 

przystąpiła do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022” – 

Moduł II finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

 

 

Cel programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego 

funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. 

„opieki na odległość”. W ramach Programu seniorom  w wieku 65 lat i 



więcej wydano tzw. „opaski bezpieczeństwa” wyposażone w co najmniej trzy z 

następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor 

upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające 

komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące 

podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). 

Opaska bezpieczeństwa jest połączona z usługą operatora pomocy – w 

przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika 

alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale 

gotową do interwencji centralą. „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą 

sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach 

medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie 

dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i 

nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług 

opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany 

stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, 

powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w 

tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej 

ze środków publicznych. „Opieka na odległość” w ramach Programu jest 

bezpłatna i skierowana do mieszkańców gminy Gorzyce. Program jest 

realizowany do 31 grudnia 2022 r. W Gminie Gorzyce z opasek korzysta 41 

osób – co wyczerpuje limit uczestników objętych wsparciem w ramach Modułu 

II. 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  

- Gmina Gorzyce przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2022. 

Celem programu jest zwiększenie dostępności usługi asystencji osobistej, jako 

formy wsparcia przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu 

w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. 

Asystent to pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w 

zakresie funkcjonowania w życiu społecznym. Pomoc w: wykonywaniu 

czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu; wyjściu, powrocie lub 

dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca; 



załatwianiu spraw urzędowych; korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, 

kino, galerie sztuki, wystawy); zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o 

niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej. 

Asystentami mogą być: - osoby posiadające dokument potwierdzający 

uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby 

niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, 

psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; - osoby 

posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w 

udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym                               

np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym 

w formie wolontariatu; - osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego 

opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, 

pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego 

oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji 

wobec niej usług asystencji osobistej. Wsparcie w ramach Programu jest 

bezpłatne i skierowane do mieszkańców gminy Gorzyce.                                                   

W Gminie Gorzyce z programu korzysta 10 osób. 

Program „Opieka wytchnieniowa” 

Gmina Gorzyce przystąpiła do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – 

edycja 2022. 

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej finansowane jest przez Ministerstwo 

Rodziny  i Polityki Społecznej ze środków Funduszu 

Solidarnościowego, przeznaczonych na realizację zadania w ramach Programu 

„Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022. 

Celem programu jest zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla 

opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących Gminę Gorzyce, 

poprzez czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze 

sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną oraz zapewnienie im czasu 

na odpoczynek i regenerację. Opieka wytchnieniowa realizowana jest w formie 

pobytu całodobowego w: ośrodku wsparcia, ośrodku/placówce wpisanej do 

rejestru wojewody zapewniającą całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, 

które otrzyma pozytywną opinię gminy, domu pomocy społecznej na podstawie 

przyjętej przez gminę lub powiat uchwały. 

  



 

Usługi opieki wytchnieniowej są skierowane do osób sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobami z 

orzeczeniami równoważnymi, wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia, 

które stale przebywają w domu i wymagają stałej, całodobowej, 

specjalistycznej opieki i pielęgnacji. 

W Gminie Gorzyce objętych programem jest 7osób. 

Ad.5. 

Sprawy bieżące komisji. 

Żądna 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 10.08.2022 r. 

Przewodnicząca Komisji  Rodziny 

Spraw  Społecznych  Osób  Starszych i  Niepełnosprawnych  

Alicja Zuch 

 

Protokolant       

Rafał  Maciuga  


