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PROTOKÓŁ NR 44/18 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 9 lipca 2018 r. 
 
 
  
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12:30  w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Goszkowie a zakończyło się o godz. 15:00 w budynku Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Chojnie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka. Posiedzenie miało charakter wyjazdowy. 
Otworzył, stwierdził quorum oraz obrady poprowadził przewodniczący komisji Arkadiusz 
Augustyniak. Głównym tematem posiedzenia było sprawdzenie funkcjonowania Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Goszkowie oraz fili Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie. 
 
Ad. 2  
Porządek obrad 44. posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2.  
 
Ad. 3 
Protokół nr 43/18 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 21 czerwca 2018 r. został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.4  
 

I. Wizyta w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych Promyk w Goszkowie oraz Spółdzielni Socjalnej 
Promyk w Goszkowie – zapoznanie się z bieżącą działalnością jednostki.  

 
Komisja Spraw Społecznych odbyła wizytę w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Goszkowie. 
Jednostka prowadzona jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
Promyk. Jednostka realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, 
zmierzając do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez 
osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Goszkowie, jako placówka pobytu dziennego funkcjonują od 16 grudnia 2004 
roku. Komisja Spraw Społecznych zwiedziła pracownie tematyczne, które są miejscem 
zdobywania wiedzy i prostych umiejętności oraz rozwijają zainteresowań i pasji osób 
niepełnosprawnych. Komisja Spraw Społecznych zapoznała się z funkcjonowaniem całego 
budynku. 
 
Ad.5 
 

I. Wizyta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie filia w Chojnie – 
zapoznanie się z bieżącą działalnością jednostki. 

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest publiczną placówką oświatową. Główna siedziba 
Poradni mieści się w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91 (budynek Internatu I piętro), filia  
w Chojnie ul. Dworcowa 1 (budynek na terenie szkolnym, III piętro). Świadczona pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna jest bezpłatna i dobrowolna, adresowana jest do dzieci, 
młodzieży, ich rodzin, opiekunów, nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów szkolnych  
z terenu Powiatu Gryfińskiego. Zadaniami poradni są specjalistyczna, profesjonalna pomoc 
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psychologiczno- pedagogiczna, wspieranie nauczycieli i wychowawców w pracy 
wyrównawczej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą, współpraca ze szkołami i placówkami 
oraz innymi instytucjami, prowadzenie działalności szkoleniowo-informacyjnej. Komisja 
Spraw Społecznych zapoznała się z funkcjonowaniem fili poradni w Chojnie. Informacja nt. 
zakresu zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Gryfinie i filię 
w Chojnie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad. 6  Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
 
 
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15:00. 
 
 
Protokół sporządził: 
 
 
Marcin Pisanko 
 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Augustyniak 
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