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PROTOKÓŁ NR 5/2007 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 24.05.2007 r. 
 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00 i trwało do 13.00. W posiedzeniu udział wzięło  
4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a wśród zaproszonych gości Sekretarz 
Powiatu Barbara Rawecka, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Elżbieta Lorenowicz-Bień. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bogusław Kozioł. Głównym punktem 
posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na VIII sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 5 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty (porządek obrad – 
zał. nr 2). 
 
Ad. 4 Przegląd jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego: 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie, 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gryfinie, 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. 
Tematyka do omówienia: finanse, rodzaje kierunków, poziom nauczania - analiza matury 
2006, ilość oddziałów, frekwencja, ilość uczniów, oferta edukacyjna na rok szkolny 2007/08, 
warunki lokalowe, plan remontów i inwestycji. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że wykonanie planu wydatków przez oświatowe jednostki organizacyjne 
powiatu, na koniec kwietnia wyniosło 39% planu, a w rozbiciu na 12 miesięcy 
proporcjonalnie powinno być wykonanie na poziomie 33,3%. Budżet dla oświaty  
w 2007 r. wynosi 17 322 724 zł oraz rozliczenie dotacji dla szkół niepublicznych wynosi 
185 000 zł (Informacja o niedoszacowaniu planów finansowych wydatków szkół i placówek 
w zakresie zadań własnych powiatu - do projektu budżetu na rok 2007 - stanowi załącznik nr 
3). Zostały wdrożone podwyżki dla nauczycieli - Informacja dotycząca skutków podwyżek 
wynagrodzeń nauczycieli za okres I-IV 2007 r. (stanowi zał. nr 3). Ze względu na niski nabór 
uczniów w szkołach w ZSP nr 1 w Chojnie i Mieszkowicach sytuacja finansowa placówek nie 
jest dobra.  
 
Radny Adam Nycz powiedział, że system przekazywania środków według ilości uczniów 
tak, że „pieniądz idzie za uczniem” stanowi motywację dla szkół, aby utrzymać się na rynku. 
Jeżeli chodzi o zadłużone placówki to trzeba na przyszły rok szkolny przemyśleć, co dalej 
robić. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał, jakie są propozycje powiatu wobec sytuacji 
szkoły ZSP w Mieszkowicach. 
 
Członek Zarządu Powiatu Jan Podleśny odpowiedział, że placówka może zostać 
przekazana w użyczenie gminie Mieszkowice. 
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że wartość księgowa jest o wiele niższa 
od wartości rynkowej budynku, który posiada nową salę gimnastyczną. Przekazanie szkoły 
wraz z majątkiem oznaczałoby wyzbywanie się przez powiat majątku.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień  
dodała, że z zewnątrz zostały poniesione duże nakłady finansowe, jedynie środek budynku 
wymaga remontu. Naczelnik powiedziała, że do Starostwa nie wpłynęła oficjalna odpowiedź 
Burmistrza Mieszkowic w sprawie prowadzenia szkoły. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł dodał, że położenie Mieszkowic na samym południu 
powiatu uniemożliwia uzyskanie naboru uczniów na poziomie Chojny czy Gryfina. 
 
Wniosek Radnego Adama Nycza z Komisji Spraw Społecznych Nr BRZ.0053-10/2007  
z dnia 24 maja 2007 r. 
 
Prośba do Zarządu Powiatu w Gryfinie o zwrócenie się do Burmistrza Mieszkowic o pisemne 
stanowisko Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie przejęcia prowadzenia placówki 
ZSP w Mieszkowicach w formie użyczenia majątku. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień   
przedstawiła analizę wyników matur 2006 r. z podziałem na poszczególne szkoły (wyniki 
matur 2006 r. - zał. nr 3). Ogółem w powiecie 70,39% uczniów zdało maturę, a po „amnestii” 
maturalnej wskaźnik wyniósł 84,72%. Naczelnik omówiła Informację o szkołach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2006/2007 według stanu na dzień 30 
września 2006 r. (stanowi zał. nr 3), Bazę edukacyjną w szkołach ponadgimnazjalnych (zał. 
nr 3), a także frekwencję i średnią ocen w I semestrze roku szkolnego 2006/2007 (zał. nr 3). 
Naczelnik Wydziału Edukacji wymieniła inwestycje realizowane lub planowane do 
zrealizowania w 2007 r. w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego: - docieplenie 
przegród zewnętrznych budynku szkoły i wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki 
powiatowej ZSP Nr 2 w Gryfinie - 520.000,00 zł; 
- docieplenie i pokrycie dachu na budynku szkoły - termomodernizacja ZSP Nr 1 w Chojnie - 
215.000,00 zł; 
- przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz 
odrestaurowanie murów obronnych w SOS-W w Chojnie - I etap - 3.315.414,18 zł; 
- zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie przy  
ul. Łużyckiej na budynku administracyjno-biurowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie - 
819.805,26 zł, gdzie nastąpi relokacja najprawdopodobniej PCPR w Gryfinie i Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że sprawa relokacji jednostek organizacyjnych powiatu  
do budynku internatu ZSP nr 2 w Gryfinie jest inwestycją nie do końca przemyślaną. Dodał, 
że pierwotna wersja relokacji jednostek organizacyjnych powiatu przedstawiona przez Zarząd 
Powiatu w Gryfinie II kadencji była lepszą formą zabezpieczenia, bo przynosiła zyski 
ekonomiczne powiatowi jak i szkole.  
 
Ad.5 Informacja na temat możliwości i sposobów pozyskiwania środków unijnych  
ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność placówek oświatowych i stowarzyszeń. 
Ad. 6 Wykaz stowarzyszeń funkcjonujących na terenie powiatu. 
 



 3

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień   
opowiedziała, o możliwościach i sposobie pozyskiwania środków unijnych ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na działalność placówek oświatowych i stowarzyszeń (Fundusze Unijne 
dla szkół - zał. nr 3; Baza danych stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym  Rejestrze 
Sądowym - zał. nr 3). 
 
Ad. 7 Analiza funkcjonowania systemu przyznawania stypendiów dla uczniów. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że w 2006 r. została przyjęta uchwała Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie 
świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2006/2007 prowadzonych przez powiat gryfiński. 
Powiat jest przekaźnikiem środków, szkoły powołują komisje, które przyznają, wypłacają 
oraz przygotowują rozliczenia. Takie rozliczenie wpływa do Wydziału Edukacji w celu 
sprawdzenia, zweryfikowania i odsyłane jest do urzędu przekazującego transze dla powiatu.  
 
Ad. 8 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na VIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/VIII). 
 

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
 
I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 9/VIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia powiatowego 

programu pomocy społecznej pn. „Kierunki zmian w Powiecie Gryfińskim w zakresie 
tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2010” 
(druk nr 13/VIII).  

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny Marianna Kołodziejska-Nowicka 
przedstawiła kierunki zmian w Powiecie Gryfińskim w zakresie tworzenia lokalnego systemu 
opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007- 2010. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2006 rok (druk 
nr 14/VIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 
IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego konsolidacyjnego (druk nr 2/VIII).  
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że projekt uchwały zakłada zaciągnięcie 
kredytu długoterminowego konsolidacyjnego jako alternatywy do pożyczki z budżetu 
państwa na okres kredytowania do 30 lat. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 3/VIII).  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w projekcie uchwały znajduje się błąd 
- w paragrafie 2 w Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę: w dziale 852 - Pomoc 
Społeczna zamiast kwoty 30.000,68 zł powinna być 30.000,00 zł. Dodała, że nastąpiło 
zwiększenie planu dochodów o kwotę 431.150,00 zł w związku z odszkodowaniem 
otrzymanym z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.   
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 4/VIII).  

  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2007 r. (druk nr 5/VIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  

i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. (druk nr 
6/VIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Plac 

Wolności w Mieszkowicach kategorii drogi powiatowej (druk nr 7/VIII).  
 
Radny Adam Nycz zapytał, kiedy nastąpi naprawienie nawierzchni na ul. Armii Krajowej  
w Gryfinie. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że uszkodzenie zostało doraźnie załatane, lecz prawdopodobnie uszkodzone jest coś pod tą 
nawierzchnią, co spowodowało ponowne pogłębianie się dziury. Zlecenie zostanie wysłane  
i w najbliższym czasie uszkodzenie zostanie naprawione. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchylenia uchwały  

Nr IX/98/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27 sierpnia 2003 r. (druk nr 8/VIII).  
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady 

Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 10/VIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady 

Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie (druk nr 11/VIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady 

Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie (druk nr 12/VIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 
Protokół nr 3 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty większością głosów. 
 
Protokół nr 4 posiedzenia wyjazdowego Komisji Spraw Społecznych został przyjęty 
jednogłośnie. 
 
Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
- brak. 
 
 
Zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
  
 Bogusław Kozioł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


