
PROTOKÓŁ NR 31/2005 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 10.05.2005 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.30 w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Było  
to wyjazdowe posiedzenie Komisji, w którym udział wzięło 5 członków komisji a wśród 
zaproszonych gości Dyrektor PCPR Urszula Łacny, Dyrektor DPS w Trzcińsku-Zdroju Zdzisław 
Iwanicki, Dyrektor DDz w Trzcińsku-Zdroju Maryla Bieniek, Dyrektor SOS-W w Chojnie Natalia 
Sikora (lista obecności - zał. nr 1). Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bronisław Sakowski.  
 
Porządek obrad 31 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty jednogłośnie (przy 5 za;  
0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
Protokół z 30 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty jednogłośnie (przy 5 za;  
0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
Ad. 1 Organizacja pracy - poziom świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku-Zdroju. 
Dyrektor DPS w Trzcińsku-Zdroju Zdzisław Iwanicki zreferował obecną sytuację placówki. 
Przedstawił ilość i przekrój wiekowy oraz schorzenia mieszkańców (91 mieszkańców w wieku od 35 
do 92 lat w większości somatycznie chorzy), ilość pracowników (58). Omówiono warunki bytowe  
i dostosowywanie placówki do przyszłych standardów (np. 1 łazienka bez barier architektonicznych 
na 2 pokoje), zmianę ogrzewania z tradycyjnego na olej opałowy, co pozwoliło na znaczne 
oszczędności, kanalizację połączono z miejską, planowane jest wstawienie okien w dachu (ma to na 
celu doświetlenie górnych pokoi). Pan dyrektor przedstawił problem doprowadzenia nowej linii 
energetycznej, której koszt wynosi 30-40 tys. zł. Komisja zaproponowała podjęcie próby pozyskania 
tych środków z zewnątrz. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych zaproponował w imieniu PCK 
w Chojnie nieodpłatne przekazanie 1 łóżka elektrycznego dla placówki, co z entuzjazmem przyjął pan 
dyrektor. 
 
Ad. 2 Rodzina zastępcza – Dom Dziecka w Trzcińsku-Zdroju.  
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 w Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju i uczestniczyli  
w nim członkowie komisji, Dyrektor Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju Maryla Bieniek  
oraz wychowawcy Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju. Pani dyrektor przedstawiła ilość 
wychowanków (39 dzieci w tym 6 z terenu poza Powiatem Gryfińskim) i system rodzinkowy (dzieci 
spokrewnione ze sobą przebywają w 3 rodzinach pod opieką wychowawców) oraz warunki w jakich 
przebywają dzieci w placówce. Wychowawcy przedstawili zasady opieki i pracy dydaktycznej  
z dziećmi. Pani dyrektor jako najpilniejsze do wykonania wskazała zadania: ocieplenie budynku, 
wymianę instalacji grzewczej oraz przełożenia pokrycia dachowego. Zreferowano temat rodzina 
zastępcza (Rodzina zastępcza – Dom Dziecka w Trzcińsku-Zdroju – załącznik nr 2). 
 
Ad. 3 Prace remontowe (relokacja Domu Dziecka z Binowa do Chojny) – Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Chojnie. 
Członkowie komisji w towarzystwie Dyrektora SOS-W w Chojnie Natalii Sikory obejrzeli będące  
po generalnym remoncie kuchnię i stołówkę placówki. 
 
Zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła:  
 

Dominika Konopnicka 
 
  Przewodniczący Komisji  
 
 Bronisław Sakowski 


