
Protokół nr 4/19
Komisji Rodziny, Spraw Społecznych
Osób Starszych i Niepełnosprawnych

z dnia 01.04.2019 r.

Data posiedzenia:   01.04.2019 r.

Miejsce posiedzenia:   Urząd Gminy Gorzyce

Obecni:

- Członkowie Komisji Rodziny, Spraw Społecznych Osób Starszych i Niepełnosprawnych

oraz zaproszeni goście

(listy obecności stanowią zał. 1 a i b)

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Omówienie  tematu  dotyczącego  utworzenia  na  terenie  Gminy  Gorzyce  Domu Dziennego

Pobytu Seniora.

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 01.04.2019 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,  do  którego  można  składać  uwagi  i  poprawki  do  zakończenia  dzisiejszego

posiedzenia. W przypadku wniesienia uwag, zostaną one rozpatrzone przez Komisję, w przypadku ich

braku protokół przyjęty zostanie w proponowanym brzmieniu.



Ad 4.

Spotkanie komisji  odbyło się w celu omówienia tematu dotyczącego stworzenia na terenie Gminy

Gorzyce Klubu „Senior +” 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Janina Dąbrowa poinformowała, że zapadła już ostateczna

decyzja  o  lokalizacji  klubu  seniora  w  budynku  OSP Bełsznica.  W  tej  chwili  trwają  prace  nad

przygotowaniem i  wysłaniem wniosku  o  dofinansowanie  tego  zadania  ze  środków zewnętrznych,

ponieważ wniosek musi zostać wysłany do dnia 9 kwietnia br. 

W ramach otrzymanych środków należy zaadoptować budynek, stworzyć tam odpowiednie warunki

do  funkcjonowania  takiego  klubu,  wyremontować  toalety,  zakupić  stoły,  krzesła,  telewizor.

Utworzenie małej salki rehabilitacyjnej z urządzeniami do ćwiczeń. 

Realizacją  projektu  oraz  pisaniem  wniosku  o  dotację  zajmie  się  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w

Gorzycach.

Pan Wójt powiedział, że temat został podjęty bo jedną z najważniejszych grup społecznych w naszym

społeczeństwie są seniorzy więc trzeba myśleć o takich rozwiązaniach, które będą procentowały w

przyszłości, korzystając przy tym z różnych proponowanych przez rząd programów wsparcia. Mamy

na terenie gminy wiele przestrzeni kulturalnych, które nie są wykorzystane. Pierwsza propozycja na

stworzenie tego klubu dotyczyła Świetlicy Wiejskiej w Osinach, jednak komisja po wizytacji w innych

miejscach stwierdziła, że atrakcyjniejszą lokalizacją będzie budynek OSP Bełsznica. 

W  trakcie  spotkania  padły  pytania  czy  całość  zadania  będzie  dofinansowywana  ze  środków

zewnętrznych  czy  też  gmina  będzie  musiała  pewną  część  wyłożyć  ze  środków  pochodzących  z

budżetu gminy.

Pani  Janina Dąbrowa wyjaśniła,  że  w niniejszym projekcie  można uzyskać  80% dofinansowania,

natomiast pozostałe 20% należy przeznaczyć z budżetu gminy. Całość dofinansowania to 150 000 zł, z

czego 125 000 należy przeznaczyć na remont zaś 25 000 zł na doposażenie Klubu. 30 000 czyli 20%

wydatku będzie pochodzić ze środków własnych gminy. Trwałość projektu wynosi 3 lata. 

Działalność Klubu seniora jest bezpłatna. Przewidziane jest też dofinansowanie do działalności Klubu,

już w trakcie jego funkcjonowania,  w wysokości  200 zł na osobę,  przy czym wydatek po stronie

gminy związany z utrzymywaniem klubu, wynosi 60%.  

Przyjmuje się, że taki klub będzie liczył ok 30 osób. 

Pani Skarbnik Bernadeta Grzegorzek dodała że roczne utrzymanie klubu, zakładając że będzie z niego

korzystać ok 30 osób, to koszt dla gminy w wysokości 108 000 zł.

W  trakcie  dyskusji  podniesiono  iż  na  początku  bardzo  ważne  będzie  przygotowanie  zaplecza

sanitarnego oraz pozostałego zakresu świadczeń,  zapewniających starszym osobom, korzystającym z

klubu, odpowiednich warunków na spędzenie czasu. 

Cały  regulamin  funkcjonowania  klubu,  w  tym  również  godziny  otwarcia,   trzeba  będzie  jeszcze

dopracować, po wstępnym rozeznaniu jakie jest zapotrzebowanie wśród mieszkańców.  



Najpierw należy zacząć od podstawowego zakresu usług, a dopiero później ewentualnie rozszerzyć

program z zakresu usług opiekuńczych oraz innych usług, dostosowanych do potrzeb seniorów. 

Na tym dyskusję zakończono.

Ad 5.

Wolne wnioski i zapytania.

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.

Ad 6. 

Wobec wyczerpania  porządku obrad Przewodnicząca Komisji  Rodziny,  Spraw Społecznych,  Osób

Starszych i Niepełnosprawnych Alicja Zuch zamknęła posiedzenie Komisji w dniu 01.04.2019 r.

Przewodnicząca Komisji Rodziny
Spraw Społecznych Osób Starszych
I Niepełnosprawnych

Alicja  Zuch
Protokołowała
Monika Radzik


