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PROTOKÓŁ NR 7/2007 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 10.07.2007 r. 
 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.30 i trwało do 09.30. W posiedzeniu udział wzięło  
6 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a wśród zaproszonych gości Wicestarosta 
Gryfiński Jerzy Miler, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bogusław Kozioł.  
 
Porządek obrad 7 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty (porządek obrad – 
zał. nr 2). 
 
Ad. 4 Analiza naboru w szkołach ponadgimnazjalnych (ZSP nr 1 i ZSP nr 2 w Gryfinie, 
ZSP nr 1 i ZSP nr 2 w Chojnie, ZSP w Mieszkowicach) 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że w 2007 roku w trzecich klasach gimnazjum było 1072 uczniów na terenie 
Powiatu Gryfińskiego, którzy byli potencjalnymi kandydatami na uczniów szkół 
ponagimnazjalnych. Zaplanowano i przygotowano 958 miejsc w 30 oddziałach szkół 
wszystkich typów dla młodzieży i 158 miejsc w 5 oddziałach dla dorosłych. 
 Wg stanu z dnia 4 lipca do klas pierwszych przyjęto 833 absolwentów gimnazjów,  
co stanowi 86,95% planu i odpowiednio 77,71% do liczby absolwentów na terenie powiatu. 
Do dnia 13 lipca trwa rekrutacja uzupełniająca i kandydaci potwierdzają wolę nauki w danej 
szkole. W obecnej chwili ogółem na terenie Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 
2007/2008 przyjęto 833 kandydatów z młodzieży i 26 z dorosłych. Analiza porównawcza 
naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński 
na rok szkolny 2007/2008 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. W tym roku 
szkoły zrezygnowały z naboru do liceum profilowanych, ponieważ nie cieszyły się one 
zainteresowaniem. Plan naboru został wykonany w technikach zawodowych na 9 
planowanych oddziałów utworzonych zostało 10 i jest to dużą zasługą ZSP nr 2 w Gryfinie. 
Podobna sytuacja jest w zasadniczych szkołach zawodowych - na planowanych 9 oddziałów 
utworzono 8,5. Natomiast brak chętnych jest na policealne szkoły zawodowe. W szkołach dla 
dorosłych mimo planów nie wykonano naboru i został utworzony jedynie 1 oddział  
w zasadniczej szkole zawodowej. Analiza poszczególnych szkół wygląda następująco: 

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie na planowanych 5 oddziałów 
utworzono 4; 

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie na planowanych 4 oddziałów może 
uda się utworzyć 4; 

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie na planowanych 11 oddziałów 
utworzono 9; 

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie na planowanych 10 oddziałów 
utworzono 9,5; 

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach na planowanych 3 oddziałów 
utworzono 3 (chętnych 52 kandydatów); 

W szkole dla dorosłych w Trzcińsku-Zdroju w chwili obecnej jest 26 kandydatów, więc 
prawdopodobnie zostanie utworzony 1 oddział. W szkole tej występuje tendencja spadkowa 
w naborze.  
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W zakończonym roku szkolnym 2006/2007 klas programowo najwyższych było 37 
oddziałów i uczniów 902. W roku szkolnym 2007/2008 na 29,5 utworzonych oddziałów 
chętnych jest 859 kandydatów. Analiza naboru z lat poprzednich wykazuje, że od 2004 r. jest 
tendencja spadkowa. Po zakończeniu procesu naboru Wydział Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki przygotuje pełną informację i analizę na temat naboru.  
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że w najgorszej sytuacji znajduje się ZSP  
w Mieszkowicach i dodał, że Zarząd Powiatu podjął decyzję, że jeżeli Gmina nie wyrazi 
chęci na przejęcia zadania prowadzenia szkoły to przygotowania będą, aby w lutym ogłosić 
likwidację szkoły. W chwili obecnej Zarząd wystąpił do władz Gminy Chojna o to, aby 
przejąć od niej prowadzenie kilka oddziałów klas gimnazjalnych i uzupełnić je w ZSP Nr 1.  
 
Radny Andrzej Szelążek zapytał, co będzie z uczniami jeżeli dojdzie do likwidacji szkoły. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że w momencie likwidacji szkoły organ 
prowadzący musi wskazać, gdzie uczniowie mają kontynuować naukę. W tej chwili odbywa 
się w/w temacie spotkanie Starosty Gryfińskiego z Burmistrzem Mieszkowic. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że widzi duże zagrożenie istnienia klasy dwujęzycznej  
w Gryfinie. Jeżeli zaniknie współpraca ze stroną Niemiecką w tym zakresie to będzie  
to ogromna szkoda dla Powiatu Gryfińskiego. Sytuacja finansowa ZSP Nr 1 w Chojnie jest 
również zła. W tym roku nastąpiło już drugie umorzenie należności tej szkoły, co oznacza  
że pośrednio o około 100 000 zł szkoła jest więcej dotowana przez Powiat Gryfiński. Zanika 
motywacyjna zasada, że pieniądz idzie za uczniem. Radny powiedział, że należałoby zamiast 
likwidacji zastanowić się nad połączeniem ZSP w Mieszkowicach z ZSP nr 2 w Chojnie.  
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że powstał pomysł na to, aby ZSP nr 2  
w Chojnie lokalowa korzystał z klas w budynku ZSP nr 1 w Chojnie.   
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że poza czynnikiem ekonomicznym jest 
jeszcze społeczny dot. sytuacji szkoły ZSP w Mieszkowicach. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że pomysłów na zagospodarowanie budynku jest bardzo 
dużo począwszy od ośrodek dla młodzieży trudnej poprzez prowadzenie zadania przez 
organizację jak Stowarzyszenie czy działalność rehabilitacyjną.  
  
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że szkoła ZSP w Mieszkowicach mogłaby 
zostać przejęta jako zadanie, ale wraz z majątkiem. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że ze względu na sytuację finansową Powiatu Gryfińskiego 
nie należy się wyzbywać majątku powiatu.  
 
Radny Adam Nycz opuścił posiedzenie Komisji.  
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że Zarząd Powiatu nie może narzucić  
prowadzenia szkoły, ale jest otwarty na lokalne pomysły otworzenia tam czegoś  
co współgrałoby z funkcją edukacyjną. 
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Radny Arkadiusz Augustyniak powiedział, że podczas naboru szkoła i nauczyciele muszą 
poświęcić czas na działania marketingowe na temat szkoły, klas i aktywności pozalekcyjnej 
tak by przekonać  potencjalnych uczniów. 
 
Protokół nr 6 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


