
PROTOKÓŁ NR 37/2005 
WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTARCJI ZESPOLONEJ 
z dnia 26.08.2005 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 18.00 w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Było  
to wyjazdowe posiedzenie Komisji, w którym udział wzięło 5 członków Komisji  
a wśród zaproszonych gości byli członkowie Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” w Mieszkowicach. (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 37 posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie (przy 5 za; 0 wstrzymujący się,  
0 przeciw). 
 
Protokół nr 36 z posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej został przyjęty większością głosów (przy 4 za; 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
Członkowie Komisji w towarzystwie Wiceprezesa Stowarzyszenia Łukasza Leończyka obejrzeli 
pracownie gospodarstwa domowego, stolarsko-wikliniarska, rewalidacji, krawiecko-dziewiarską 
znajdujące się na terenie obiektu oraz ogródek warzywny prowadzony przez uczestników warsztatów. 
 
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Mieszkowicach rozpoczęło 
prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie 15 grudnia 2004 r. Na warsztaty uczęszcza 
20 uczestników w wieku od 20 do 35 lat z dwóch Gmin Moryń (5 osób) i Mieszkowice (15 osób). 
Stowarzyszenie zapewnia uczestnikom dojazd, zajęcia praktyczne, opiekę pielęgniarską, spotkania  
z psychologiem oraz stomatologiem. Uczestnicy podzieleni na grupy pod opieką wychowawców 
uczestniczą w zajęciach praktycznych w poszczególnych pracowniach. Celem realizowanego programu 
nauczania jest praca nad usamodzielnianiem się uczestników.  
 
Ad. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie – zasady finansowania 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński omówił szczegółowo zasady tworzenia, działania  
i dofinansowywanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przypomniał, że uchwałą Rady Powiatu  
w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków PFRON określana jest wysokość środków 
przeznaczonych na realizację zadań w warsztatach w danym roku podpisywana w formie aneksu  
do umowy na działalność warsztatów. Kwota dofinansowania przez Powiat stanowi maksymalnie 50 % 
kosztów utrzymania uczestnika, zaś pozostałe 50 % kwoty jest zadaniem stowarzyszenia zdobywać 
środki zewnętrzne z Funduszy Unijnych czy sponsoringu. Na posiedzeniu wyjaśniono terminy  
i sposoby przekazywania środków finansowych na rzecz stowarzyszeń a także sposoby pozyskiwania 
wparcia i źródła finansowania. (materiały stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) 
 
Na prośbę Radnego Stanisława Szymoniaka Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej przyjęła większością głosów (4 za; 1 wstrzymany; 0 przeciw) wniosek 
następującej treści: 
 
Wniosek Radnego Stanisława Szymoniaka z Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej Nr B.R.Z.0053-15/2005: 
 
Prośba o zwiększenie o 1 dzień czasu przyjmowania interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w filii w Chojnie, w tym celu zaproponowano oddelegowanie jednego z pracowników PCPR  
w Gryfinie. 
 
Zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła:  
 

Dominika Konopnicka Przewodnicząca Komisji  
 
 Gabriela Kotowicz 


