
 
 

Protokół Nr  1/2021 

Komisji Rodziny, Spraw Społecznych, 

Osób Starszych i Niepełnosprawnych 

z dnia 08.02.2021 r. 

 

Data posiedzenia: 08.02.2021 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. Omówienie zasad kierowania, umieszczania i finansowania mieszkańców 

Gminy Gorzyce w Domach Pomocy Społecznej. 

5. Omówienie spraw bieżących. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1. 

Przewodnicząca Komisji Rodziny, Spraw Społecznych Osób Starszych i 

Niepełnosprawnych Alicja Zuch otworzyła posiedzenie Komisji w dniu 

08.02.2021 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. 

Mając na uwadze pytania zadawane w trakcie planowania budżetu Gminy 

Gorzyce na rok 2021 r. dotyczące zabezpieczenia finansów na dopłaty do 

kosztów pobytu mieszkańców Gminy Gorzyce w poszczególnych Domach 

Pomocy Społecznej, Komisja za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej 

zapoznała się z zasadami kierowania, umieszczania i finansowania czyli 

ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Gorzyce w Domach 

Pomocy Społecznej.  

Ww. zadanie jest jednym z zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym. 

Prawo do umieszczenia w DPS przysługuje osobie wymagającej całodobowej 

opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.  

Ww. osobę kieruje się do DPS zlokalizowanego jak najbliżej miejsca 

zamieszkania osoby kierowanej lub do placówki o odpowiednim typie, rodzaju 

pomocy.  

Zobowiązanymi osobami do wnoszenia opłat za pobyt w DPS są w kolejności: 

*mieszkaniec domu, *małżonek, zstępni przed wstępnymi, *gmina z której 

osoba została skierowana. 

Obowiązek dofinansowania odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy Gorzyce w 

DPS niesie niestety duże obciążenie finansowe gminy. Mając na uwadze 

statystyki wskazujące, iż nasze społeczeństwo „starzeje się” co oznacza 

większość osób starszych niż młodszych w gminie, należy podejmować 

wszelkie działania mające na celu odnajdywanie osób bliskich tych 

mieszkańców, którzy mieliby zostawać umieszczani w DPS aby finansować ich 

pobyt i zmniejszyć koszty współfinansowania gminy. 

Ad.5. 

Omówienie spraw bieżących. 

 



Z uwagi na przygotowany projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 r. podlegający uchwaleniu na 

najbliższej sesji Rady Gminy Gorzyce tj. 25.02.2021 r., Komisja zapoznała się                               

z przedmiotowym programem i jednogłośnie zaopiniowała go pozytywnie. 

Ad. 6. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Rodziny, Spraw 

Społecznych Osób Starszych i Niepełnosprawnych Alicja Zuch zamknęła 

posiedzenie komisji w dniu 08.02.2021 r. 

 

 

 

 

 

     Przewodnicząca Komisji  Rodziny 

Spraw  Społecznych  Osób 

Starszych i  Niepełnosprawnych  

 

 Protokolant       Alicja Zuch 

 Rafał  Maciuga  


