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Protokół XIII/2003 
posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

w dniu 24 listopada 2003 r. 

Posiedzenie   otworzył   i       obrady   prowadził   Przewodniczący   Komisji   Spraw 
Społecznych - Pan Bronisław Sakowski, który przedstawił porządek obrad (zał. nr 2).  
W posiedzeniu wzięło udział 6 członków Komisji (zał. nr 1). 

Ad. I 
Komisja zrezygnowała z wizyty w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

Ad.II 
B. Sakowski: otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania od Pani M. Nowickiej- dyrektor 
Domu Dziecka w Binowie. 
Przewodniczący odczytał odpowiedzi Pani dyrektor. 

D. Bus: Jeśli chodzi o odpowiedź Pani dyrektor odnośnie nowo zatrudnionej osoby w Domu 
Dziecka- to nie jest odpowiedź na nasze pytanie, bo nie o tę osobę nam chodziło. Pani 
odpowiedziała tak jak jej wygodnie. Proponuję, aby sformułować wniosek, że Komisja prosi 
o informację na temat nowych osób pracujących w Domu Dziecka, ponieważ posiadamy 
wiedzę o tym, że pracuje tam nowa pani- bez kwalifikacji. Chcemy też wiedzieć, dlaczego 
Pani dyrektor ukrywa przed nami tak istotne wiadomości? 

Komisja przyjęła do wiadomości wyjaśnienia Pani Nowickiej nt. uczęszczania młodszych 
dzieci z Domu Dziecka do przedszkola. 

Ad. III 
Informacje nt.  inwestycji i remontów w obiektach     oświatowych     i wychowawczych 
stanowiących mienie powiatu przedstawił Pan Adam Nycz. 

A. Nycz: Przygotowuję kompleksowe zestawienie tych prac, które przedstawię na sesji. 
W roku 2003, w Gryfinie przeprowadziliśmy remonty w następujących obiektach: Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - stolarka okienna oraz projekt termomodernizacji obiektu 
- na łączną sumę 68 tys. zł. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - wymiana stolarki okiennej na sumę 10 330 zł. 
Szkoła Specjalna - wymiana stolarki okiennej na sumę 78 045 zł. 
Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna - wymiana stolarki okiennej - 27 tys.  zł.  W 
przyszłym roku planujemy tam wymianę kotła co. 
Dom Pomocy Społecznej w Dębcach - wymiana stolarki okiennej - 29 684 zł.  
Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - wymiana stolarki okiennej - 25 584 zł 
oraz projekt kolektorów słonecznych - 5 500 zł. 

Teren powiatu: 
Dom Dziecka w Binowie -   wymiana stolarki okiennej - 32 257 zł., kanalizacja ściekowa 
(projekt i wykonawstwo rozbiórki domków letniskowych) - 96 tys. zł., unieszkodliwienie 
azbestu na domkach przeznaczonych do rozbiórki - 3 910 zł. 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie   - wymiana stolarki okiennej, modernizacja 
kotłowni - 228 650 zł., projekt kolektorów słonecznych- 7 tys. 
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Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - modernizacja kotłowni - 411 tys. zł 
stolarka okienna 85 tys. zł. 
Dom  Pomocy  Społecznej  w Trzcińsku  Zdroju - modernizacja kotłowni - 189 tys., 
wymiana stolarki okiennej 13 tys. 
Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju - modernizacja kotłowni - 89 tys. zł. 
Dom Pomocy Społecznej w Moryniu - modernizacja kotłowni - 207 tys. zł., wymiana 
stolarki okiennej - 44 tys. zł., projekt kolektora słonecznego - 7 tys. zł. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - modernizacja kotłowni -
292 tys. zł., stolarka okienna - 155 tys. zł. 

Razem powiat gry fiński: 2 min 618 tys. zł. 

J. Podleśny: Mam pytanie odnośnie szkoły nr 1 w Gryfinie. Czy byłaby możliwość zrobienia 
wylewki betonowej na boisku szkolnym? Moi koledzy prowadzący w-f skarżą się na fatalny 
stan tego boiska. 
A.Nycz: Czy koledzy zwrócili się z tym problemem do dyrektora Bednarka? Pan dyrektor 
powinien być pierwszym gospodarzem na swoim terenie, a nigdy się do mnie nie zwrócił z tą 
sprawą. Mieliśmy 270 tys. zł. w tamtym roku na edukację ekologiczną, debatowaliśmy na co 
to wydać. Pan dyrektor nie miał żadnej propozycji.  
W tym momencie nie mamy możliwości pomocy w tym względzie. 

Wniosek Komisji skierowany do Pani dyrektor Domu Dziecka w Binowie: 

Prosimy o wykaz kadry pedagogicznej zatrudnionej w Domu Dziecka w Binowie  
( kwalifikacje i termin zatrudnienia). 

 
 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych 

       Bronisław Sakowski 

 

Protokołowała: 
Beata Dróżdż 


