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PROTOKÓŁ NR 39/18 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 21 i 22 lutego 2018 r. 
  
Posiedzenie rozpoczęło się w dniu 21 lutego 2018 r. o godz. 12:15  i zakończyło się w dniu  
22 lutego 2018 o godz. 13:55 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy  
ul. Sprzymierzonych 4. 
 
Ad. 2  
Porządek obrad 39. posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2.  
 
Na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2018 r.  
 
W dniu 21 lutego 2018 r. posiedzenie otworzył przewodniczący komisji Arkadiusz 
Augustyniak w obecności 2 członków komisji (listy obecności - zał. nr 1) oraz Wicestarosty 
Gryfińskiego Jerzego Milera. Następnie o godz. 12:20 udali się z wizytą do Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie i wysłuchali informacji Dyrektora Julity Porwit na temat 
bieżącej działalności jednostki. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie funkcjonuje 
jako całodobowa instytucja świadcząca usługi na rzecz osób wymagających opieki  
i pielęgnacji. Dom przeznaczony jest dla 120 mieszkańców, tj. 40 dzieci i 80 dorosłych 
niepełnosprawni intelektualnie. Dom jest placówką opiekuńczo – terapeutyczną zaspokajającą 
potrzeby opiekuńcze, bytowe, wspomagające i edukacyjne. 
 
Następnie o godz. 13:30 Komisja kontynuowała wizytę w Zespole Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie, podczas której wysłuchała Zastępcę Dyrektora Jerzego Surdackiego  
na temat bieżącej działalności placówki. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 
powstał w wyniku połączenia Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie oraz szkół w Nowym 
Czarnowie. W skład Zespołu wchodzi szkoła podstawowa oraz szkoła przysposabiająca  
do pracy. Podstawowym celem placówki jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, 
usprawnianie zaburzonych funkcji psychomotorycznych i przygotowanie ich do życia  
w społeczeństwie. Zespół Szkół zapewnia szeroki, bezpłatny dostęp do nowoczesnych form 
rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i nauczania zgodnego  
z zasadami nowoczesnej pedagogiki. Oferta edukacyjna skierowana do uczniów  
z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym  
i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Placówka przyjmuje dzieci i młodzież 
w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz  
od 7 do 24 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym  
i znacznym. Budynki i teren szkoły pozbawione są barier architektonicznych. Nieodpłatny 
dowóz z terenu gminy Gryfino, Widuchowa, Banie zapewnia odpowiedni urząd gminny 
(źródło: strona internetowa jednostki https://zssnoweczarnowo.edupage.org/). 
 
O godz. 14:10 przewodniczący komisji Arkadiusz Augustyniak ogłosił przerwę w obradach 
do dnia do dnia 22 lutego 2018 r. do godz. 13:35, które odbyło się w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. 
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Na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2018 r.  
 
W dniu 22 lutego 2018 r. przewodniczący komisji Arkadiusz Augustyniak, po przerwie 
wznowił posiedzenie, stwierdził quorum i poprowadził obrady. W posiedzeniu udział wzięło  
5 członków komisji (listy obecności - zał. nr 1). 
 
Ad. 3 
Komisja Spraw Społecznych przyjęła jednogłośnie protokół nr 38/18 z dnia 30 stycznia 
2018 r.  
 
Ad.4 Analiza materiałów na XXXVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
I. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXXVII); 
 
- brak pytań; 
 
II. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie  

z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2017 r. (druk nr 2/XXXVII);  
 

Informacja zostanie przedstawiona na sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

III. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2017 r. 
(druk nr 3/XXXVII); 
 

Informacja zostanie przedstawiona na sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
- brak; 
 
 
 
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13:55. 
 
Protokół sporządziła: 
 
 
Magdalena Romankiewicz 
 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Augustyniak 
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