
PROTOKÓŁ NR 35/2005 
WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTARCJI ZESPOLONEJ 
z dnia 29.07.2005 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Chojnie. Było to wyjazdowe posiedzenie Komisji, w którym udział wzięło 6 członków komisji  
a wśród zaproszonych gości Dyrektor SOS-W w Chojnie Natalia Sikora, Dyrektor Domu Dziecka  
w Binowie Ilona Jackiewicz-Bara (lista obecności - zał. nr 1). Posiedzenie otworzyła, stwierdziła 
quorum i obrady poprowadziła Przewodnicząca Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej Gabriela Kotowicz. 
 
Porządek obrad 35 posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie (przy 3 za; 0 wstrzymujący się,  
0 przeciw). 
 
Ad. Relokacja Domu Dziecka w Binowie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie. 
 
Dyrektor SOS-W w Chojnie Natalia Sikora przedstawiła ośrodek oraz ilość zamieszkałych w nim 
wychowanków (54 zamieszkujących internat oraz 16 dochodzących) a także zakres wykonywanych 
usług przez zatrudnionych pracowników. Omówiono dokumentację projektową relokacji Domu 
Dziecka z Binowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie; przystosowanie 
Ośrodka do funkcjonowania dwóch odrębnych placówek. Na terenie ośrodka został dokonany 
kapitalny remont budowlany pomieszczeń kuchni i stołówki oraz rozpoczęte prace nad wykonaniem 
projektu budowlanego. W celu doposażenia kuchni w sprzęt został napisany projekt na Kontrakt 
Wojewódzki, który pod względem merytorycznym został pozytywnie oceniony. Projekt budowlany 
podzielony zostanie na 3 etapy prac, przy czym zakończenie prac z I etapu umożliwi przeniesienie 
wychowanków z Binowa do Chojny i rozpoczęcie 1 września 2006 r. roku szkolnego na nowym 
miejscu. Pani Dyrektor wspomniała o wysokich kosztach nakładanych na utrzymanie starych urządzeń 
grzewczych przy jednoczesnym posiadaniu energooszczędnej kotłowni olejowej. 
 
Dyrektor Domu Dziecka w Binowie Ilona Jackiewicz-Bara opisała wychowanków Domu Dziecka  
(43 wychowanków) i zatrudnionych wychowawców a także wymogi stawiane placówce odnośnie 
standardów i konieczności zredukowania ilości wychowanków do 30 dzieci i zamieszkanie  
ich w systemie rodzinkowym. Wymogi te zmuszają Dom Dziecka do relokacji na nowe miejsce, przy 
budowie którego będą one uwzględnione. Pani Dyrektor przedstawiła plany przystosowania nowego 
budynku do 38 miejsc, wybudowanie 2 i 3 osobowych pokoi dla 30 wychowanków oraz wydzielenie  
2 pokoi z aneksem kuchennym na interwencyjne miejsca jak np. matka z dzieckiem znajdująca się  
w trudnej sytuacji. Zwrócono uwagę na problem wynikający z warunków technicznych nie 
pozwalający na odizolowanie dzieci mających konflikty z prawem od dzieci osieroconych 
przebywających w jednej placówce. 
 
O godz. 14.20 do posiedzenie dołączyli członkowie komisji radny Stanisław Szymoniak i radny 
Ryszard Laska. Natomiast o godz. 14.40 dołączył radny Maciej Racinowski.  
 
Na koniec członkowie komisji w towarzystwie Dyrektora SOS-W w Chojnie Natalii Sikory obejrzeli 
będące po generalnym remoncie kuchnię i stołówkę placówki a także plany rozbudowy obiektu. 
 
Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej ustaliła termin  
kolejnego wyjazdowego posiedzenia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Goszkowie na ostatni 
tydzień sierpnia. 
 
Zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła:  
Dominika Konopnicka Przewodnicząca Komisji  
  
 Gabriela Kotowicz 


