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PROTOKÓŁ nr 19/08 
Z WYJZADOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI 

w dniu 28 sierpnia 2008 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Chojnie, a następnie o godz. 13.00 zostało poprowadzone w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, które to zakończyło się o godz. 16.10. W posiedzeniu 
udział wzięło 6 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Starosta Gryfiński 
Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Dyrektor SOSW w Chojnie Natalia 
Sikora, Dyrektor Domu Dziecka w Chojnie, Dyrektor ZSP Nr 1 i 2 w Chojnie Adriana 
Salamończyk, Kierownik Gospodarczy Marzenna Ryś. Posiedzenie otworzył, stwierdził 
quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Piotr Waydyk. Porządek 
obrad (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia była ocena 
stanu obiektów oświatowych oraz ich związek z realizowanymi i planowanymi zmianami 
organizacyjnymi w szkolnictwie ponadgimnazjalnym i specjalnym oraz analiza części 
materiałów, które będą przedmiotem obrad XXI sesji Rady Powiatu w Gryfinie  
w dniu 18 września 2008 r. 
 
Ad.4 Ocena stanu obiektów oświatowych oraz ich związek z realizowanymi  

i planowanymi zmianami organizacyjnymi w szkolnictwie ponadgimnazjalnym  
i specjalnym. 

 
Dyrektor SOSW w Chojnie Natalia Sikora powiedziała, że w ostatnich latach nabór dzieci 
do szkoły w ośrodku jest o wiele niższy niż w latach 90. W tamtym okresie  liczba uczniów 
wynosiła 100. Dodała, że po reformie oświatowej w 1999 r. ten stan uległ zmniejszeniu, 
ponieważ wiele dzieci zaczęły kształcić  się  w szkołach masowych korzystając z idei 
integracji. Dodała, że w momencie objęcia stanowiska dyrektora stan techniczny 
 obiektów SOSW pozostawiał wiele do życzenia pod względem przeprowadzonych 
inwestycji, w zasadzie ich braku. Budynek nr 2 będący poprzednio, nie spełniał żadnych 
norm, wewnątrz był nie zbyt funkcjonalny dla grup wychowawczych. Dlatego  
też po przeszacowaniu kosztów ewentualnego remontu w/w budynku a skosztorysowania 
wybudowania nowego budynku w jego miejsce pomimo większych nakładów finansowych, 
lepszym rozwiązaniem okazało się to drugie. Dyrektor poinformowała, że I etap zadania 
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej  
oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Chojnie” obejmował ponowne wybudowanie internatu tj. budynku nr 2 oraz remont 
budynku, w którym obecnie znajduje się dom dziecka. W II etapie inwestycji planowany jest 
remont budynku szkolnego wraz z salą gimnastyczną oraz drugiego budynku internatu.  
W III etapie inwestycji zostały przewidziane prace polegające na zagospodarowaniu całego 
terenu SOSW włącznie z rewitalizacją murów obronnych i modernizacją zespołu boisk.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, jak przedstawia się II i III etap prac w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński odpowiedział, że realizacja II i III etap inwestycji została zaplanowana w Planie 
na lata 2008-2009 z tym, że jest to zależne od decyzji Rady Powiatu i środków pieniężnych.  
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Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy są środki pieniężne zabezpieczone na realizację 
w/w inwestycji w budżecie Powiatu.  
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński odpowiedział, że w budżecie są zabezpieczone środki w postaci wkładu 
własnego w momencie kiedy pojawiłby się środki unijne w wysokości 75%. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, jaką kwotą zamknie się I etap inwestycji 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński odpowiedział, że na przeprowadzenie remontu domu dziecka była planowana 
kwota 1 800 000,00 zł, natomiast faktyczne koszty poniesione opiewają na kwotę około  
1 900 000,00 zł. Dodał, że na ponowne wybudowanie budynku internatu zaplanowane były 
środki w wysokości 1 400 000,00 zł,  z tym że pojawiły się roboty dodatkowe związane ze 
zmianą projektu tj. podniesienie budynku o 70 cm i wymianą gruntu na większą głębokość, 
którego koszt szacowany jest na kwotę w wysokości około 100.000,00 zł. Po rozebraniu 
budynku nr 2 stwierdzono bardzo zły stan techniczny małej sali gimnastycznej, stanowiącej 
łącznik pomiędzy dużą salą gimnastyczną a budynkiem nr 2 oraz niemożliwość dalszej jej 
eksploatacji i dalszego remontu jaki początkowo był zaplanowany w I etapie. Dlatego mała 
salka została rozebrana i wybudowania od nowa, a jej koszt opiewa na kwotę około 80 000,00 
zł. Andrzej Krzemiński dodał, że kolejną robotą dodatkową jest wykonanie schodów, których 
projektant nie przewidział w projekcie w związku z podniesieniem budynku.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy kredyt zaciągnięty przez powiat  w wysokości 
4 000.000,00 zł był przeznaczony na realizację I etapu inwestycji w SOSW w Chojnie  
oraz na remont części pomieszczeń w budynku internatu w ZSP Nr 2  w Gryfinie. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński odpowiedział, że tak. Dodał, że w budżecie Powiatu są zabezpieczone środki na 
dokończenie I etapu inwestycji, wykonanie remontu pomieszczeń budynku internatu w ZSP 
Nr 2  w Gryfinie. Ponadto z tych środków zostało wyremontowane pomieszczenie w budynku 
Straży Pożarnej  w Gryfinie z przeznaczeniem dla Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
 

Na posiedzenie przybył Radny Bogusław Kozioł. 
 

Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, jakie jednostki mają zostać przeniesione  
do pomieszczeń internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński odpowiedział, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie  
oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Gryfinie. 
 
Komisja Gospodarki przeprowadziła wizję lokalną nowo postawionego budynku internatu 
(budynek nr 2) przystosowanego dla 45 wychowanków – chłopców, wyremontowanego 
budynku nr 6, w którym mieści się dom dziecka, przystosowany dla 30 dzieci oraz nie 
wyremontowanego jeszcze internatu dla  dziewcząt . Uwagę komisji w domu dziecka zwróciła 
konieczność  wykonania odpływu wody deszczowej z przed drzwi wejściowych do świetlicy 
budynku DD w Chojnie. Zapobiegnie to wlewaniu się wody do pomieszczeń świetlicy  
w trakcie ulewnych deszczy. Ponadto w  internacie dla dziewcząt uwagę komisji zwrócił   
zły stan podłóg i sanitariatów. 
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Po przeprowadzeniu wizji lokalnej na terenie SOSW w Chojnie komisja udała  

się do ZSP Nr w 1 w Chojnie. 
 

Komisja dokonała wizji lokalnej pomieszczeń klasowych w ZSP Nr 2 w Chojnie oraz 
pomieszczeń w budynku internatu w/w szkoły. Uwagę komisji zwróciła  nieodpowiednio 
wyposażona i przystosowana do zajęć  pracownia gastronomiczna, wymagająca generalnego 
remontu i zakupienia sprzętu agd. Ponadto komisję zaniepokoił stan estetyczny pomieszczeń 
internatu oraz nie załatwiona sprawa dwóch nieodłączonych do chwili obecnej kotłów  
w kuchni budynku internatu. Członkowie komisji obejrzeli również pomieszczenia, jakie nowo 
powołanej Pani Dyrektor udało się wyremontować tj. łazienka oraz korytarz na parterze 
internatu. Następnie komisja udała się do ZSP Nr 1 w Chojnie, w którym dokonała wizji 
lokalnej wyremontowanych, korytarzy szkolnych i  klas lekcyjnych, w tym pracowni 
informatycznych. Ponadto komisja obejrzała stan techniczny boisk sportowy obydwu 
Zespołów. 
 
Podczas przeprowadzanej wizji lokalnej Dyrektor wskazała potrzebę wymiany ogrodzenia 
wokół terenu ZSP Nr 1 w Chojnie, ze względu na jego zły stan techniczny oraz wykonania 
progu zwalniającego i postawienia znaku z ograniczoną prędkością na drodze dojazdowej 
 do szkoły (droga prowadząca od drogi głównej do parkingu). Ponadto wskazała potrzebę 
wymiany płyt asfaltowych na placu apelowym przed budynkiem szkoły. 
Uczestnicząc w wizji lokalnej w ZSP Nr 2 powiedziała o potrzebie wymiany podłóg 
wykonanych z płyt PCV, ze względu na ich zły stan techniczny. Ponadto pomalowania klas 
 i odpowiednie wyposażenie ich do przeprowadzania zajęć zawodowych, korytarzy w budynku 
szkoły, a także remontu klatki schodowej na I piętrze, korytarzy i pokoi w budynku internatu.  

 
Ad.5 Analiza części materiałów, które będą przedmiotem obrad XXI sesji Rady Powiatu 

w  Gryfinie w dniu 18 września 2008 r. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  

w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jeżeli Rada Powiatu jaki i Rada 
Miejska w Moryniu wyrazi zgodę na powyższe - porozumienie zostanie sfinalizowane. 
Zgodnie z zapisem porozumienia środki pieniężne za sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
oznaczonej nr działki 59, położonej w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Moryń  wpłyną  
na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dwóch ratach: jedna w postaci zadatku  
w wysokości 120 000,00 zł najpóźniej do dnia zawarcia umowy przedwstępnej, pozostała 
część ceny podlega zapłacie do dnia 31 marca 2009 r. Przedmiotowa nieruchomość ma zostać 
przeznaczona na cel związany z edukacją publiczną. 
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że nieruchomość ta sąsiaduje z Zespołem Szkół  
im. Jana Pawła II w Moryniu i dodał, że warto z takiego rozwiązania skorzystać. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy ustalona cena sprzedawanej nieruchomości  
od początku była taka sama. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie. Wycena była ustalona  
na niższą kwotę, cenę sprzedawanej nieruchomości ustalił Zarząd Powiatu. Dodał, że Zarząd 
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ma prawo zwiększyć wysokość wyceny ustalonej przez rzeczoznawcę, ale nie może  
jej zmniejszyć. Może to uczynić w momencie kiedy żaden podmiot nie zgłosił  
się do I przetargu i jest ogłaszany II. 
 
Radny Henryk Kaczmar dodał, że zwróci się z prośbą do Burmistrza Morynia o przybycie 
na sesję. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  

wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na posiedzeniu Zarządowi zostały 
przedstawione dwa warianty powyższego projektu uchwały, ponieważ jego przyjęcie  
było uzależnione wcześniej od decyzji jaką Zarząd podjął odnośnie złożonego przez Wydział 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych wniosku w sprawie ujęcia dodatkowych prac 
polegających na poprawie systemu odprowadzania ścieków opadowych wokół budynku  
w zadaniu dot. termomodernizacji Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju. Pierwotnie Zarząd 
przyjął II wariant, w sprawie zmiany w obowiązującym zestawieniu przychodów i wydatków 
oraz w planie przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie dot. zadania określonego  
w poz. 4.3 zał. nr 2 do niniejszego projektu poprzez dopisanie w nazwie zwrotu  
„oraz wymiany kotła c.o.” przez co koszt zadania zwiększył się o kwotę w wysokości 
10 000,00 zł. Jednak po dokonaniu wizji lokalnej zmienił swoją decyzję wybierając I wariant 
projektu uchwały uwzględniający te dwie zmiany. Wyjaśnił, że dodatkowe prace w Domu 
Dziecka w  Trzcińsku-Zdroju wynikają z faktu, iż odwodnienie budynku w postaci sączków 
ceramicznych jest zapchane ziemią. Ponadto ich złe ułożenie powodowało o ich niedrożności. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2008 rok. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wyjaśnił pochodzenie środków zwiększających  
i zmniejszających dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego według klasyfikacji budżetowej 
(według uzasadnienia do w/w projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2008). 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zasugerował, aby w punkcie 16 uzasadnienia odnoszącym 
się do zwiększenia z rezerwy ogólnej planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie 
dokumentacji techniczne dot. modernizacji boiska przy ZSP Nr 1 w Chojnie dopisać  
po zwrocie „modernizacji boiska” słowo „hali”. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zwrot „opracowanie dokumentacji 
technicznej” można zastąpić na „opracowanie koncepcji”.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski odnosząc się do zapisu dot. zwiększenia planu wydatków 
w dziale Oświata i wychowanie z rezerwy ogólnej o kwotę 30 000,00 zł dla ZSP Nr 1  
w Chojnie zapytał czego dotyczą usługi remontowe, na które zostały zwiększone środki. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński odpowiedział, że na wymianę posadzek oraz na remont szatni dla chłopców. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
Ad.6  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że jego zdaniem dojdzie do wybudowania 
spalarni odpadów w Schwedt nad Odrą i zapytał, czy Powiat będzie osiągał jakiekolwiek 
korzyści finansowe jeżeli faktycznie dojdzie do jej powstania np. opłaty środowiskowe.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że 2 września b.r. udaje  
się do Berlina na spotkanie z niemieckim Ministerstwem Ochrony Środowiska w powyższej 
sprawie. Dodał, że na tymże spotkaniu będzie starał się jak najwięcej dowiedzieć o tej 
inwestycji. Ponadto dodał, że jednym z pierwszych pytań jakie zada, będzie to: „Czy 
faktycznie mamy o czym rozmawiać”, ponieważ z pisma jakie otrzymał z Brukseli wynika, że 
zostały dotrzymane terminy konsultacji. Technologie na dzień dzisiejszy, czyli opracowania 
dokumentacji technicznej mówią  o tym, że osiągane wyniki są niższe niż normy 
dopuszczające. Dodał, że w tej sprawie najbardziej powinno nas interesować paliwo 
zastępcze, co do jego składu i miejsca pochodzenia, ponieważ zostało ono również 
uwzględnione w projekcie.  
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, jak wygląda sprawa wykupu pomieszczeń od Banku PKO 
BP S.A.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że prowadzona jest cały czas 
intensywna korespondencja z Bankiem. Bank cały czas przygotowuje nowe pomieszczenia, 
do których przejdzie z obecnej siedziby. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zwrócił uwagę na artykuł prasowy dot. Szpitala w Gryfinie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział,  że jest to informacja z przed kilku 
dniu. Ten artykuł pokazuje, że Szpital w Gryfinie również ma szansę na funkcjonowanie  
i warto go wspierać w jego działalności. Dodał, że ten artykuł stanowi wiarygodniejszą 
reklamę dla Szpitala niż jakikolwiek folder reklamowy. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy wyjaśniła się już sprawa pielęgniarek, które domagały 
się zwiększenia płac. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że pielęgniarki z oddziału 
chirurgicznego domagały się zwiększenia wynagrodzeń, jednak ich żądania płacowe stały  
się nie możliwe do zrealizowania, ponieważ godząc się na to, w niedługim czasie Spółka 
mogłaby mieć problemy finansowe. Ponadto dodał, że Zarząd jest w trakcie przygotowania 
uchwały dot. zwiększenia kapitały założycielskiego Spółki, z tym że podniesienie kapitału  
ma się odbyć poprzez znalezienie w ofercie publicznej podmiotu, czy to w postaci podmiotu 
prywatnego czy w postaci Gminy Gryfino, który na określonych warunkach stałby  
się współudziałowcem Spółki. 
 

Posiedzenie opuścił Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  
oraz Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka. 
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Wniosek Komisji Gospodarki Nr BRZ.0053-13/2008 z dnia 28.08. 2008 r. 

Prośba do Zarządu Powiatu w Gryfinie o ostateczne załatwienie sprawy niepodłączonych 
dwóch kotłów zamontowanych w budynku internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Chojnie.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony wniosek 
 

Posiedzenie opuścił Radny Bogusław Kozioł. 
 

Na posiedzenie przybyła Dyrektor ZSP Nr 1 i 2 w Chojnie Adriana Salamończyk. 
 

Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy została przeprowadzona inwentaryzacja 
obydwu zespołów szkół ponadgimnazjalnych.  
 
Dyrektor ZSP Nr 1 i 2 w Chojnie Adriana Salamończyk  odpowiedziała, że zostały 
przeprowadzone dwie odrębne, bardzo dokładne inwentaryzacje dla każdej ze szkół. 
Inwentaryzacja ZSP Nr 2  w Chojnie była wykonywana przez byłą Panią Dyrektor Edytę 
Daszkiewicz wraz z Główną Księgową. Inwentaryzacja ZSP Nr 1 w  Chojnie odbywała  
się cały poprzedni rok przez byłego Dyrektora Pana Zbigniewa Niechciała. Dodała, że teraz 
na bieżąco były inwentaryzowane rzeczy, które były kupowane lub likwidowane.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, ile osób liczy administracja szkoły. 
 
Dyrektor ZSP Nr 1 i 2 w Chojnie Adriana Salamończyk  odpowiedziała, że 7 osób. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy internat znajdujący się na terenie ZSP Nr 2  
w całości tutaj podlega. 
 
Dyrektor ZSP Nr 1 i 2 w Chojnie Adriana Salamończyk  odpowiedziała twierdząco. 
 
Radny Henryk Kaczmar odnosząc się do całej sytuacji, powiedział, że jest to duże 
wyzwanie. 
 
Dyrektor ZSP Nr 1 i 2 w Chojnie Adriana Salamończyk  odpowiedziała, że pracy jest 
bardzo dużo, ale człowiek żyje po to aby pracować, osiągać cele jakie sobie założył. Dodała, 
że liczy na to, że dla dobra dzieci uda się poprawić jeszcze lepsze warunki, ponieważ to jest 
najważniejsze. Sam fakt, korzystania teraz z dwóch sal gimnastycznych w obydwu zespołach 
to sprawia, ponieważ do tej pory w ZSP Nr 2 istniał podział polegający na tym, że 3 klasy 
były w jednej sali gimnastycznej i chłopcy mieli wychowanie fizyczne z dziewczętami.  
W tej chwili na sali gimnastycznej będzie jedna klasa z dwojgiem nauczycieli od wychowania 
fizycznego. Dodała, że pracownie komputerowe są maksymalnie wykorzystywane z tego 
względu, że część klas z ZSP Nr 2 przeszły do ZSP Nr 1, a każdy uczeń podczas zajęć 
komputerowych pracuje sam na stanowisku.  
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał o ilość utworzonych oddziałów pierwszych. 
 
Dyrektor ZSP Nr 1 i 2 w Chojnie Adriana Salamończyk  odpowiedziała, że zostały 
utworzone 3 klas licealne i 1 klasa technikum, liczące po 34-35 uczniów.  
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Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy planowane było utworzenie większej liczby 
oddziałów. 
 
Dyrektor ZSP Nr 1 i 2 w Chojnie Adriana Salamończyk  odpowiedziała, że planowane 
było również utworzenie Euroklasy, ż tym że był to pewnego rodzaju eksperyment.  
Z instytutem Goethe chciano utworzyć klasę pod katem uzyskania certyfikatu  
z j. angielskiego. Klasa ta miała liczyć 16 osób, natomiast zgłosiło się tylko 10-ro chętnych  
a instytut Goethe zaznaczył, że klasa może liczyć 15 lub 30 uczniów. Poinformowała,  
że w ZSP Nr 2 powstało  technikum gastronomiczne, budowlane i hotelarskie, 2 klasy 
wielozawodowe o pełnym stanie uczniów, trzecia klasa wielozawodowa połączona  
z zawodem stolarza. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy w czasie trwania roku szkolnego uczniowie 
będą odbywać przedmioty w jednym budynku, czy będzie panował ruch między tymi dwoma 
budynkami szkoły.  
 
Dyrektor ZSP Nr 1 i 2 w Chojnie Adriana Salamończyk  odpowiedziała, że żadnego ruchu 
uczniów nie będzie. W tym roku wszystkie klasy pierwsze będą uczęszczały do ZSP Nr 1,  
po to aby liczba uczniów w drugim zespole uległa zmniejszeniu. Natomiast w przyszłym roku 
klasy pierwsze będą uczęszczały do ZSP Nr 2, ponieważ szkołę opuszczą klasy czwarte. 
Takie rozwiązanie ma na celu wyrównanie liczby uczniów w obu zespołach a tym samym 
uniknięcie sytuacji, w której uczniowie ZSP Nr 2 musieliby się uczyć w salkach utworzonych 
z pomieszczeń piwnicznych. Ponadto do tej pory w ZSP Nr 2 nie było utworzonych 
gabinetów przypisanych do danych przedmiotów. Nauczyciele np. j. polskiego 
przeprowadzali zajęcia lekcyjne w różnych gabinetach. Obecnie będą wyznaczone gabinety 
przedmiotowe i nawet jeżeli dwóch polonistów będzie dzieliło jeden gabinet - to jak twierdzą 
i tak jest to dobre rozwiązanie. Dyrektor poinformowała, że planowany jest podział języków 
obcych ze względu na stopień zaawansowania ucznia.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, do której godziny przewidziane są zajęcia lekcyjne. 
 
Dyrektor ZSP Nr 1 i 2 w Chojnie Adriana Salamończyk  odpowiedziała, że przy układaniu 
planu starano się, aby ósma godzina lekcyjna była tą ostatnią, jednak zdarzają się również 
dziewiąte, ze względu na dużą liczbę godzin, jaką uczniowie mają  w technikum tj. 36-37.  
Na dziewiątych lekcjach jest etyka, religia. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy przy tworzeniu planu lekcyjnego również brano 
pod uwagę godziny przyjazdów i odjazdów środków komunikacji uczniów. 
 
Dyrektor ZSP Nr 1 i 2 w Chojnie Adriana Salamończyk  odpowiedziała, że musi to być 
skorygowane z rozkładem jazdy pociągów i autobusów. Dodała, że wrzesień jest okresem 
kiedy pierwsze klasy się adaptują, kiedy dojdzie do podziału na języki obce i wtedy 
ewentualne niedopasowania komunikacyjne będzie się niwelować.    
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy w jakiś sposób frekwencja uczniów ze szkoły 
zawodowej będzie w jakimś stopniu monitowana. 
 
Dyrektor ZSP Nr 1 i 2 w Chojnie Adriana Salamończyk  odpowiedziała, że problem  
z frekwencją występuje w całej Polsce. W tym roku w ZSP Nr 1 udało się spowodować to, 
aby frekwencja uczniów się zwiększyła. Dodała, że wymaga to bardzo ciężkiej pracy ze 
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strony pedagogów, nauczycieli i mojej. Jeżeli zajdzie taka konieczność jeździ się do domów 
uczniów   i przywozi się ich na zajęcia. Jeżeli dziecko przywiezie się raz drugi, to za trzecim 
razem przyjdzie na lekcje samo, ponieważ wie, że i tak któryś z nauczycieli po niego 
pojedzie. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy z tego drugiego zespołu można wydobyć 
pozytywne aspekty, z których z kolei ta szkoła mogłaby skorzystać. 
 
Dyrektor ZSP Nr 1 i 2 w Chojnie Adriana Salamończyk  odpowiedziała, że ZSP Nr 2 
pisze projekty i dodała, że większość środków unijnych z  projektów edukacyjnych otrzymują 
szkoły zawodowe. Od 2006 r. w ZSP Nr 2 w Chojnie powstało 5 projektów tj. 4 projekty 
Leonarda da Vinci i 1 projekt Lingua, które pisane były przez nauczyciela tamtejszej szkoły. 
Dyrektor dodała, że na pewno jest wiele takich pozytywnych aspektów, które będzie można 
wykorzystać w  dwóch zespołach. Wspólnie z nauczycielami zostały podjęte starania, aby 
program wychowawczy został powzięty z obydwu zespołów. Ponadto dodała, że do obydwu 
szkół uczęszcza bardzo fajna młodzież, z tym że charakter nauczania w tych szkołach jest 
różny. ZSP Nr 2 uczy i przygotowuje młodzież pod kątem zdobycia zawodu i z tego tytułu 
trzeba im stworzyć godziwe warunki do tego, natomiast do ZSP Nr 1 uczęszcza młodzież, 
która planuje w przyszłości udać się na studia. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, jak będzie się miała sprawa jeżeli chodzi  
o utrzymanie tożsamości historycznej zarówno ZSP Nr 1 jaki i ZSP Nr 2 w Chojnie. 
 
Dyrektor ZSP Nr 1 i 2 w Chojnie Adriana Salamończyk  odpowiedziała, że każda ze szkół 
pozostała przy swojej nazwie. Dodała, że będą obchodzone święta obydwu patronów,  
jak również dwa sztandary staną na placu apelowym na rozpoczęciu roku. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy w związku z połączeniem dwóch zespołów 
miały miejsce duże ruchy kadrowe. 
 
Dyrektor ZSP Nr 1 i 2 w Chojnie Adriana Salamończyk  odpowiedziała, że nie. Jeden 
nauczyciel zrezygnował, ponieważ znalazł lepszą pracę w Anglii. Ponadto kilku nauczycieli 
zostało zatrudnionych. Dodała, że brakuje nauczycieli do nauki języków obcych, jednak jest 
problem z ich pozyskaniem.  
 
 
Posiedzenie zakończono. 
   
Protokół sporządziła: 

Magdalena Kłobut 
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