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PROTOKÓŁ NR 4/2007 
WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 26.04.2007 r. 
 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00 w Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju. Było  
to wyjazdowe posiedzenie Komisji, w którym udział wzięło 6 członków komisji, a wśród 
zaproszonych gości Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka, Dyrektor Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju Maryla Bieniek (lista 
obecności - zał. nr 1). Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bogusław Kozioł. 
 
Porządek obrad 4 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3 Dom Dziecka w Trzcińsku-Zdroju. Omówienie tematyki Rodziny zastępczej. 
 
Dyrektor Domu Dziecka przedstawiła ilość wychowanków (43 dzieci w wieku szkolnym) 
oraz ich warunki bytowe. Dzieci podzielone są według pokrewieństwa i przebywają w 3  
tzw. rodzinkach. System rodzinkowy został wprowadzony do placówki kilka lat temu  
i funkcjonuje prawidłowo, co potwierdzają coroczne kontrole. System ten ma na celu 
przygotowanie dzieci do samodzielności poprzez np. planowanie i przygotowywanie 
posiłków, sprzątanie swoich pokoi. Każda rodzinka wyposażona jest w aneks kuchenny. 
Wychowawcy opiekują się dziećmi w poszczególnych rodzinkach. Mają oni za zadanie 
zapewnienie pełnej opieki dziecku w zakresie jego rozwoju psychicznego i emocjonalnego,  
z zakresu edukacji szkolnej, ale także umożliwienia dziecku powrotu do rodziny biologicznej. 
W przypadku braku takiej możliwości wychowawcy aktywnie poszukują rodzin zastępczych. 
Jest to długotrwały i ciężki proces. Wychowawcy organizują wspólne wyjazdy rowerowe  
i turnieje piłki nożnej. Placówka pozyskuje środki zewnętrzne pisząc projekty ekologiczne,  
co pozwoliło na zakup rowerów i sprzętu turystycznego. 
Dyrektor Domu Dziecka powiedziała, że wymogi standaryzacji są spełnione, co do bazy 
materialnej. Natomiast ilość wychowanków w placówce do roku 2010 nie powinna 
przekraczać 30 dzieci. Pani dyrektor dodała, że stawka na jedno dziecko jest bardzo niska,  
a nawet jedna z najniższych w kraju. W celu pozyskiwania środków zewnętrznych zostało 
założone stowarzyszenie. Płace stanowią aż 80% budżetu z powodu wysoko 
wykwalifikowanej kadry pracowniczej, która została zatrudniona z Karty Nauczyciela. Pani 
dyrektor jako najpilniejsze do wykonania wskazała zadania: ocieplenie budynku (zadanie 
zaplanowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska), wymianę 
przestarzałej instalacji grzewczej oraz remont budynku garażowego.  
 
Dyrektor PCPR Marianna Kołodziejska-Nowicka wyjaśniła pojęcie rodziny zastępczej  
i jej funkcji w wychowywaniu dziecka (materiał stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu).  
 
Członkowie komisji w towarzystwie Dyrektora DDZ w Trzcińsku-Zdroju obejrzeli pokoje 
dziecinne, aneksy kuchenne, łazienki oraz sale dydaktyczne i stołówkę. 
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Ad. 5 Rodzinny Dom Dziecka w Gardnie i jego oddziaływanie na wychowanie dziecka. 
 
Dyrektor PCPR Marianna Kołodziejska-Nowicka poinformowała, że sprawa chłopca, 
który zgłosił przestępstwo jest w toku. Chłopiec od lutego był wychowankiem Domu Dziecka 
w Binowie, a opiekę nad nim sprawowała zaprzyjaźniona rodzina. W chwili obecnej chłopiec 
ukończył 18 lat i usamodzielnił się. Sprawiał on duże kłopoty wychowawcze - wymuszanie  
i wybuchy gniewu oraz agresji. Od momentu zgłoszenia o przestępstwie zostały podjęte 
wszelkie możliwe kroki. Wicestarosta Jerzy Miler i Dyrektor PCPR Pani Urszula 
Kwietniewska-Łacny byli z wizytacją w w/w Domu Dziecka. Przebywające tam dzieci 
zostały przebadane przez Ośrodek Adopcyjny ze Szczecina, gdzie z opinii wynika, że dzieci  
są bardzo związane emocjonalnie ze swoimi opiekunami. Z 9 dzieci przebywających  
w placówce 4 odchodzi z końcem roku szkolnego, gdyż kończą edukację. W związku z tym 
Państwo Drabik wyrażają chęć przekształcenia się w rodzinę wielodzietną zawodową  
- oczywiście zakładając, że zostaną uniewinnieni.  
 
Pani Dyrektor poprosiła o pomoc w rozwiązaniu problemu z dostępem do samochodu 
służbowego w celu objazdu i skontrolowania działań wszystkich rodzin zastępczych z terenu 
Powiatu Gryfińskiego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie posiada wystarczających 
środków na sfinansowanie tego zadania. Starostwo Powiatowe udostępnia samochód, lecz jest 
to bardzo kosztowna forma. Niestety sytuacja uniemożliwia prawidłowe wypełnianie 
obowiązków przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
Kolejny problem stanowi spełnienie standardu w Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, które 
nie zostaną spełnione, jeżeli nie zostanie zapewniony system opieki, który powinien 
obejmować świetlice, które zajmowałyby się dziennym pobytem dziecka. Wówczas nie ma 
potrzeby, aby wszystkie dzieci przebywały w Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju ani  
w Binowie. Jest wiele takich rodzin, gdzie można by to oprzeć na tańszej formie - 
całodziennego przebywania dziecka w takiej świetlicy, a wieczorami w rodzinach. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie pragnie stworzyć taki system. W chwili obecnej należy zdobyć 
mieszkania przy domach dziecka będące pod nadzorem tychże placówek. Można byłoby tam 
umieścić dzieci przed usamodzielnieniem w wieku od 14 do 18 lat. Pozostaje kwestia 
pozyskania takich mieszkań. 
 
Ad. 4 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie - kalendarium imprez sportowych 
oraz sposób ich finansowania w 2007 r. 
 
Członek Zarządu Jan Podleśny przedstawił kalendarium imprez sportowych i sposób ich 
finansowania w 2006 roku - zestawienie wydatków MOS w 2006 r. (materiały stanowią 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).  
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie stworzył system organizacji sportu szkolnego. 
Jego organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy Gryfino, wspierany finansowo jest 
przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie. Zadaniem Ośrodka w zakresie kultury fizycznej, 
rekreacji i turystyki jest w szczególności promowanie aktywnego trybu życia oraz 
podnoszenie poziomu sprawności wśród dzieci i młodzieży przez współzawodnictwo  
na szczeblu powiatowym. Za osiągnięcia sportowe w 2005 i 2006 roku Powiat Gryfiński zajął 
II miejsce w Województwie Zachodniopomorskim. W ciągu roku Ośrodek przeprowadza 
około 170 imprez sportowych, w których udział wzięło około 17 tysięcy uczestników.  
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Ad. 6 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na VII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/VII). 
 

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zgłaszania kandydata  
na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza 
Zachodniego na okres 2007-2011 (druk nr 2/VII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium 
dla Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 3/VII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  
na okres dłuższych niż trzy lata (druk nr 4/VII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 
Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
- brak. 
 
 
Zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła: 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
  
 Bogusław Kozioł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


