
Protokół Nr 12/2003 
z XII posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

w dniu 24 października 2003 r. 
 

 Posiedzenie odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Chojnie. Rozpoczęło się o godz. 1300 i trwało do           
godz. 1500. 
W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji.  
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.  
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Natalia Sikora – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno  – Wychowawczego  
w Chojnie,  
- Urszula Kwietniewska – Łacny – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie.   

Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan 
Bronisław Sakowski. Na wstępie przedstawił porządek obrad:  
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
2) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.    
3) Wizytacja SOSW w Chojnie.  
4) Wypracowanie stanowiska w odniesieniu do Domu Dziecka w Binowie            

i koncepcji przeniesienia placówki do Chojny. 
5) Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad.2.  
W wyniku głosowania protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został 
przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3.  
Komisja zapoznała się z warunkami lokalowymi Specjalnego Ośrodka                
Szkolno – Wychowawczego w Chojnie.  
 
Ad. 4.  
Przewodniczący: powodem rozważań nad przeniesieniem placówki była na 
pewno zaistniała tam sytuacja konfliktowa. W poniedziałek byliśmy z Zarządem 
w Domu Dziecka w Binowie. Pani Starosta na spotkaniu z pracownikami 
poinformowała o zamiarach  przeniesienia tej placówki z Binowa do Chojny 
oraz przedstawiła tego powody.  Otwieram dyskusję  nt. koncepcji przeniesienia 
tej placówki do Chojny. Czy jest to zasadne?    
Członek Zarządu A. Nycz: myślę, że wszyscy widzą zasadność przeniesienia 
tutaj tej placówki. Budynek, w którym się w tej chwili znajdujemy można 
wyłączyć z funkcjonowania i zacząć prace remontowe. Na pewno będą 
trudności ze środkami finansowymi. Będziemy podejmować próby sprzedaży 



Binowa na takich warunkach, by kupujący otrzymał budynek z pewnym 
opóźnieniem.     
Dyrektor: przeniesienie domu dziecka jest również dobrym pomysłem dla 
naszej szkoły. Są na to warunki lokalowe, jak również kuchnia jest w stanie 
obsłużyć obydwie placówki. 
Radna D. Bus: przeniesienie domu dziecka jest również szansą na 
funkcjonowanie tego ośrodka.     
Radny J. Podleśny: ile dzieci by się tu zmieściło?  
Dyrektor: według historii 150, ale zgodnie ze standardami – 110.  
Czlonek Zarządu A. Nycz: przy konstruowaniu budżetu na 2004 r. trzeba 
będzie znaleźć środki na modernizację tego obiektu.  
 
Ad.4.  
Stanowisko Komisji: Komisja Spraw Społecznych Rady Powiatu w Gryfinie 
popiera stanowisko Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przeniesienia Domu 
Dziecka z Binowa do Chojny.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger  
 
       Przewodniczący Komisji 
 
          Bronisław Sakowski   
 


