
  PROTOKÓŁ NR 12/11 
 Z WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

w dniu 23.11.2011 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
Następnie było kontynuowane o godz. 13.30 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Chojnie przy ul. Podmurze 4, a o godz. 14.30 w Wielofunkcyjnej 
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie przy ul. Podmurze 4a i trwało do godz. 
15.00. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) oraz 
sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, skarbnik Powiatu Izabela Świderek, naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień oraz dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie Edward Piotrowski, zastępca dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie Mirosława Buko, dyrektor 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie Róża Kozieł. Posiedzenie 
otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący Arkadiusz Augustyniak. 
Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na X sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie oraz przedstawienie informacji w zakresie bieżącej działalności 
Specjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowawczego oraz Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie. 
 
Porządek obrad 12. posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony i stanowi 
zał. nr 2. 
 
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na X sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr III/17/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie 
ustalenia wysokości diet radnych powiatu gryfińskiego (druk nr 2/X);  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że wprowadzone zmiany mają na celu 
doprecyzowanie przedmiotowych zapisów projektu uchwały tak, aby nie budziły wątpliwości 
interpretacyjnych.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwał 
dotyczących składów osobowych Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej i Komisji Rewizyjnej (druk nr 3/X); 

 
Komisja odrzuciła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień oraz radny Leszek Jackiewicz. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia informacji  
o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu gryfińskiego w roku szkolnym 
2010/2011 (druk nr 4/X); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 



4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy powiatu gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” (druk 
nr 5/X); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez powiat gryfiński (druk nr 6/X); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w niniejszym projekcie uchwały 
została dodana w podstawie prawnej ostatnia zmiana dziennika ustaw z 2011 dot. ustawy  
o  samorządzie powiatowym. Ponadto na prośbę radnej Ewy Dudar zostało uzupełnione 
uzasadnienie poprzez dopisanie „w uzgodnieniu z Komisją Międzyzakładową Wolnego 
Związku Zawodowego Solidarność-Oświata w Gryfinie” po słowach „uznając zasadność 
wniosku ZNP Oddział Gryfino”. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
W tym momencie posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie poparcia apelu Rady 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego dotyczącego opracowania rządowego 
programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry (druk nr 7/X); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2011 rok (druk nr 8/X); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że powiat pozyskał środki finansowe  
w kwocie 292 340,63 zł w związku z dofinansowaniem przez PFRON projektów w ramach 
„Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Pieniądze zostały przeznaczone na 
współfinansowanie zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych  
i dostosowania budynku Starostwa Powiatowego zlokalizowanego w Chojnie dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Jeżeli chodzi o inne kategorie dochodów, to zostały one zwiększone 
na wnioski jednostek organizacyjnych, które wykonały dochody ponad planowane wielkości, 
bądź też zostały zwiększone w wyniku analizy wykonania planu po 10 miesiącach, który 
wykazał, że dochody zostały zrealizowane i kwoty wskazane w § 1 ust. 1 projektu uchwały 
zostały uwzględnione. Zmniejszenie dochodów miało miejsce w dwóch działach. Kwota  
465 806,00 zł zostanie zniesiona z pierwotnie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia 
powiatowego oraz kwota 63 164,08 zł, która związana jest z zakończeniem w tym roku 
realizacji kolejnego etapu projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez 
wyposażenie pracowni szkolnych” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. 
Zmiany po stronie wydatków następują w wyniku zwiększeń dochodów bądź w wyniku 
przeszacowania kwot planowanych pierwotnie a przeznaczonych na inne cele. Taka sytuacja 
występuje na przykład ze środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 



naturalnego, które to środki, mimo że stanowią dochody budżetowe, są przeznaczone na ściśle 
określone cele i w tym przypadku zostają włączone do Wydziału Zarządzania Drogami - 
638 000,00 zł, natomiast kwota 390 000,00 zł zostanie wyprowadzona z tego Wydziału, jako 
środki własne z działu 600 – Transport i łączność. Zmiany zawarte w części opisowej zostały 
zobrazowane w załącznikach od nr 1 do nr 7. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Ad.6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
- brak; 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołów z 9., 10. i 11. posiedzenia komisji. 
 
Komisja przyjęła jednogłośnie protokoły nr 9/11 z dnia 13.09.2011 r., nr 10/11 z dnia 
29.09.2011 r. oraz nr 11/11 z dnia 27.10.2011 r. 
 
Posiedzenie opuścił radny Jan Podleśny. 
 
Następnie Komisja Spraw Społecznych udała się do Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego oraz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.  
 
- Wizyta w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie  
 
O godz. 13.30 członkowie komisji rozpoczęli wizytację obiektów Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego od dwupoziomowego budynku internatu przeznaczonego  
dla chłopców i dziewczynek. Podczas oględzin przy udziale dyrektora placówki Edwarda 
Piotrkowskiego i jego zastępcy Mirosławy Buko członkowie komisji zwiedzili pomieszczenia 
sypialne wychowanków w tym dwupoziomowe z antresolą, sanitariaty, sale do zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych wyposażone w aneksy kuchenne, salę gimnastyczną. 
Podstawową jednostką organizacyjną w internacie jest grupa wychowawcza, nad którą pieczę 
sprawuje kilkoro wychowawców. Obecnie w internacie znajdują się 4 grupy wychowawcze 
(dwie dziewczęce i dwie chłopięce). W wyniku przeprowadzonej wizytacji w budynku 
internatu komisja złożyła wniosek o następującej treści:  
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.12.2011 Komisji Spraw Społecznych  
- w związku z nieprawidłowym wykonaniem koryt odprowadzających wodę deszczową  
na budynku internatu w okresie opadów śniegu i deszczu dochodzi do zalewania ścian  
i sufitów pomieszczeń I piętra, wskutek czego tworzy się grzyb i odpada farba; 
- stojąca woda w piwnicy budynku internatu powoduje nasiąkanie murów, prowadząc  
do odpadania farby m.in. przy sali gimnastycznej. W związku z tym Komisja prosi o podjęcie 
działań zmierzających do naprawy wadliwie wykonanych prac; 
- prośba o rozważenie możliwości zwiększenia środków finansowych na materiały do prac 
wykonywanych przez wychowanków jednostki (np. kleje, farby, papier). 
 
Na posiedzenie przybyła radna Alicja Kordylasińska. 
 
Następnie Komisja Spraw Społecznych udała się do głównego budynku Ośrodka, w którym 
kształcą się dzieci oraz młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. W jego skład wchodzi 
szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, szkoła przysposabiająca do pracy oraz 
utworzona od 1 września 2011 r. zasadnicza szkoła zawodowa specjalna kształcąca  



w kierunkach kucharz małej gastronomii i malarz tapeciarz. Wychowankowie placówki objęci 
są pomocą logopedy, pedagoga, pracownika medycyny szkolnej oraz lekarzy specjalistów. 
Dyrektor wraz ze swoim zastępcą oprowadził członków komisji po gabinetach wyposażonych 
w nowoczesny sprzęt służący do pracy metodą Tomatisa, metodą Marii Montessorii, 
stymulacji polisensorycznej a także po klasopracowniach przedmiotowych wyposażonych  
w tablice interaktywne oraz po pracowni informatycznej. Ponadto komisja obejrzała nową 
pracownię gastronomiczną wraz z częścią socjalną spełniającą wszelkie standardy unijne. 
Dyrektor poinformował, że w okresie wakacyjnym miał miejsce remont korytarza I piętra  
i większości klasopracowni przedmiotowych. W Ośrodku obecnie pracuje 34 nauczycieli  
i uczy się 73 uczniów. 
 
- Wizyta w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie 
 
Od godz. 14.30 Komisja Spraw Społecznych kontynuowała posiedzenie w Wielofunkcyjnej 
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, gdzie dyrektor Róża Kozieł przedstawiła 
następujące informacje. Z dniem 1 września 2007 r. wychowankowie Domu Dziecka  
w Binowie zostali przeniesieni do Domu Dziecka w Chojnie. Rok później, tj. 1.07.2008 r. 
miało miejsce przekształcenie Domu Dziecka w Chojnie i Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju 
w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie. W momencie 
połączenia placówka liczyła około 100 wychowanków. W związku z trudnościami  
w nadzorze nad filią Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie 
mieszczącej się w Chwarstnicy, oddalonej o 50 km od macierzystej jednostki, kierując  
się również względami ekonomicznymi oraz problemami w pozyskaniu właściwej kadry 
pedagogicznej, w 2009 r. zaszła potrzeba likwidacji filii. Wychowankowie zostali częściowo 
przeniesieni do Chojny i Trzcińska-Zdroju. Obecnie w strukturach placówki funkcjonują trzy 
całodobowe placówki socjalizacyjno-interwencyjne tj. w Chojnie przy ul. Podmurze 4a  
(3 grupy rodzinkowe dla łącznej liczby 30 wychowanków do 18 lat), w Chojnie przy  
ul. Żółkiewskiego 5 (grupa usamodzielnienia dla łącznej liczby 14 wychowanków powyżej  
14 lat) oraz w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Dworcowej 3 (3 grupy rodzinkowe dla łącznej liczby 
30 wychowanków do 18 lat). WPOW w Chojnie zapewnia dzieciom całodobową opiekę  
i wychowanie. W budynku internatu przy ul. Żółkiewskiego mieszczą się także mieszkania 
chronione utworzone z myślą o wychowankach, którzy po ukończeniu 18. r.ż., nie mając 
dokąd pójść, mają prawo mieszkać w nich przez 3 lata. W miedzyczasie zmieniany był Statut 
WPOW, ponieważ na początku było wskazane, że do placówki są przyjmowane dzieci  
od 3 lat. Dochodziło do rozdzielania rodzeństwa, ponieważ nie było podstawy prawnej  
do przyjmowania młodszych dzieci. Po wprowadzonych zmianach w placówce jest dużo 
małych dzieci przy rodzeństwie. Najmłodszy wychowanek ma rok. Zgodnie  
z obowiązującymi na chwilę obecną przepisami wynika, że w domu dziecka nie może być 
więcej niż 30 osób, czyli grupy nie mogą być liczniejsze niż 10 osób, chyba że jest to 
samodzielna grupa, jak przy ul. Żółkiewskiego. Na samodzielną grupę przypada 
wychowawca. Obecnie w placówce w Trzcińsku-Zdroju jest 30 osób, grupa usamodzielnienia 
liczy 14 osób, a w placówce w Chojnie są 24 osoby. Ogólnie 10 dzieci jest spoza terenu 
powiatu gryfińskiego. Na początku funkcjonowania placówki było zatrudnionych  
60 osób, obecnie kadra liczy 49 osób w tym 32 – personel całodobowy, 9 - administracja,  
8-obsługa. Zdaniem dyrektora kadra jest wystarczająca. Na każdą placówkę jest pracownik 
socjalny, pedagog oraz na obie terapeuta. Dyrektor chciałaby mieć w kadrze psychologa 
specjalizującego się w leczeniu zaburzeń występujących u dzieci. Placówka ma dwa 
stowarzyszenia założone na rzecz pomocy, jedno w Trzcińsku-Zdroju, drugie w Chojnie. 
Placówka pozyskuje dużo sponsorów przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na kolonie dla 
dzieci, na remonty. Znalazł się sponsor, który w całości pokrył koszty związane z remontem 



łazienki w placówce w Trzcińsku-Zdroju. Ogólnie Wielofunkcyjna Palcówka Opiekuńczo-
Wychowawcza radzi sobie pod kątem finansowym. W związku z planowanymi 
przekształceniami resortu pomocy społecznej na piecze zastępczą i wynikającymi z tego 
zmianami prawnymi, dyrektor WPOW skorzystała z roku prolongaty, jaki stwarza ustawa  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka będzie działała w starej 
strukturze na podstawie nowych przepisów. Przez okres roku będzie czekała na interpretacje 
prawne w przedmiotowej sprawie.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.00. 
 
 
 
 

Protokół sporządziła: 
 

Magdalena Romankiewicz 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Arkadiusz Augustyniak 


