
PROTOKÓŁ nr 10/2007 
z wyjazdowego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

w dniu 30 października 2007 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.15 i trwało do godz. 18.10 W posiedzeniu wzięło 
udział 6 członków komisji (lista obecności zał. nr 1), Przewodniczący Zarządu Powiatu, 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Członkowie Zarządu: Wicestarosta Gryfiński Jerzy 
Miler, Jan Podleśny, Maciej Racinowski, Marek Hipsz oraz Przewodniczący Rady Powiatu 
Roman Michalski,  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Henryk Kaczmar, Radny Ryszard 
Laska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień, 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha. Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Mieszkowice 
Piotr Szymkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Salwa, Radni Rady Miejskiej  
i Sołtysi Gminy Mieszkowice, Dyrektor Gimnazjum w Mieszkowicach Maria Bieniek-
Przespolewska, Wicedyrektor Gimnazjum w Mieszkowicach Anna Pankratow, Dyrektor 
Zespołu Administracyjnego Szkół w Mieszkowicach Maria Paszko-Żuk oraz Dyrektor ZSP  
w Mieszkowicach Bogumiła Żurawiecka, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd 
Uczniowski, pracownicy administracji i obsługi ZSP w Mieszkowicach. Posiedzenie otworzył 
i po stwierdzeniu quorum obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Bogusław Kozioł. 
Porządek obrad 10 posiedzenia z wprowadzonymi zmianami został przyjęty jednogłośnie 
(zał. nr 2). Do porządku obrad dodano jako punkt 4 „Dalsze funkcjonowanie  
ZSP w Mieszkowicach” z  automatycznym przesunięciem pozostałych punktów. Protokół  
nr 9/2007 z dnia 21.09.2007r. został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia 
było „Dalsze funkcjonowanie ZSP w Mieszkowicach oraz analiza i opiniowanie projektów 
uchwał na XII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.4   Dalsze funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Mieszkowicach. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł odczytał treść wystąpienia, stanowiącego zał. nr 3 do nin. 
protokołu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego 
Bogusława Kozioła powiedział, że każdy z nas niezależnie od tego, po której stronie dzisiaj 
jest chciałby, aby warunki rozwijania się młodzieży byłyby jak najlepsze oraz aby po tych 
„ładnych chodnikach” chodzili ludzie wykształceni. Dodał, że dzisiejsze spotkanie zatoczyło 
pewien krąg i  na tym etapie powrócono do decyzji podejmowanej w 1999 r. W tym roku 
Zarząd Powiatu złożył Gminie Mieszkowice  propozycję przejęcia zadania na prowadzenie 
ZSP w Mieszkowicach od roku szkolnego 2008/2009. Dodał, że z perspektywy czasu liczba 
oddziałów w Gimnazjum będzie przyjmować tendencje spadkowe - obecnie liczy 17,  
ze względu na zmniejszający się wskaźnik demograficzny na terenie Gminy Mieszkowice,  
a zaistniała sytuacja będzie rzutować w kolejnym etapie na funkcjonowanie tutejszej szkoły 
ponadgimnazjalnej. Starosta dodał, że obecny rok szkolny był kolejnym rokiem, w którym  
do pierwszych klas ZSP przyszło 60 dzieci, z czego 31 z Gminy Mieszkowice, przy 120 
uczniach, których opuściło Gimnazjum w Mieszkowicach. Powyższe dane pokazują z jaką 
sytuacją przyszło się zmierzyć powiatowi. Jeden problem porusza aspekt ratowania,  
czy istnienia szkoły. Drugi  dot. wolnego wyboru rodziców, który przejawia się tym, że mają 
prawo wysyłać swoje dzieci do takich szkół jakich chcą. Znając ważność tej szkoły  
dla Gminy Mieszkowice w I kwartale br. Zarząd Powiatu wystąpił z propozycją powrócenia 
oczywiście w innym zakresie do sensu porozumienia z 1999 r. Patrząc przez pryzmat sieci 
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szkół z terenu powiatu i oferty edukacyjnej jaką posiada Powiat Gryfiński, jest on wstanie 
zaproponować tutejszej młodzieży edukację w szkołach chojeńskich. 
 
Pojawił się szum na sali. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zwrócił się z prośbą o zachowanie spokoju  
i zdyscyplinował obecnych, co do kwestii zabierania głosu. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Mieszkowice Piotr Szymkiewicz powiedział, że ówczesnym 
okresie zaproponował za zgodą Rady Pedagogicznej i oczekiwań środowiska oświatowego 
rozbudowę Gimnazjum. Stwierdził, że porozumienie z 1999 r.  było formą dyktatu i według 
niego nic nie miało wspólnego z tym co się kryje pod słowem „porozumienie”.  Dodał, że jest 
bardzo dumny z faktu istnienia tej szkoły i z dobrych wyników młodzieży. Burmistrz 
powiedział, że po złożonej przez powiat propozycji została podjęta decyzja o przejęciu 
szkoły, ale pod warunkiem przejęcia budynku szkoły na własność, jeżeli Gmina miałaby 
przeznaczyć środki w jej inwestowanie. Dodał, że w celu ratowania klas ponadgimnazjlanych 
Gmina Mieszkowice gotowa jest przyłączyć je w struktury Gimnazjum, z tym że takie 
działanie jest dla niej wariantem ostatecznym. Piotr Szymkiewicz oznajmił, że Gminę 
Mieszkowice nie stać na prowadzenie ZSP w Mieszkowicach wraz z użyczeniem budynku, 
ponieważ są to duże nakłady finansowe, a Gmina na przyszły roku planuje w dalszym ciągu 
przeprowadzanie prac remontowych w placówkach na swoim obszarze. Zadeklarował,  
że Rada Miejska może podjąć decyzję o przejęciu zadania na prowadzenie szkoły, z tym  
że wszelkie inne działania  na jej terenie z braku środków nie będą realizowane, albo będą  
w niewielkim stopniu. Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację dodał, że  trudna decyzja stoi 
przed Radą Powiatu w Gryfinie. Burmistrz Mieszkowic zwrócił się z prośbą do swoich 
mieszkańców o rozważne prowadzenie dyskusji i zachowanie spokoju. Dodał, że ma nadzieję 
o uwzględnienie przez władze powiatu opinii mieszkańców Gminy w podejmowaniu dalszych 
decyzji.  
 
Nauczyciel ZSP w Mieszkowicach Jan Kaczmarek powracając do wypowiedzi Starosty 
powiedział, że na zaistniałą sytuację w sprawie liczby młodzieży uczęszczających z terenu 
Gminy Mieszkowice do pierwszych klas ZSP w Mieszkowicach  miało wpływ nagłośnienie 
tematu związanego z likwidacją tutejszej jednostki, który za sobą narodził obawy rodziców  
co do przyszłości tej szkoły i w konsekwencji  przyczynił się na taką, a nie inna liczbę 
uczniów. Z pełnym przekonaniem, dodał że założeniem Starosty jak i Pana Tadeusza Wójcika 
był zamysł z dniem 1 września br. z braku naboru zlikwidowania ZSP w Mieszkowicach. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jego przedmówca założył złą wolę 
w stosunku do niego jak i nieobecnego na dzisiejszym spotkaniu Pana Tadeusza Wójcika  
i dodał, że przytoczony argument jest niezasadny. W poprzednim roku szkolnym 2006/2007 
nabór uczniów do klas pierwszych w ZSP  w Mieszkowicach był porównywalny z obecnym  
i dodał pytająco, czy za tą sytuację również ma ponieść odpowiedzialność. W poprzedniej 
kadencji założono Program Naprawczy Finansów Powiatu Gryfińskiego, na którego stan 
miało wpływ wiele dziedzin  m.in.  panująca sytuacja w oświacie, która z upływem czasu  
się nawarstwia w konsekwencji prowadzi do podejmowania niepopularnych decyzji. Dodał, 
że on sam nie ma wpływu i nie może podzielić zdania, że ponosi winę za nabór uczniów klas 
pierwszych z terenu Gminy Mieszkowice w bieżącym roku szkolnym. Ogólny zamysł 
łączenia ze sobą szkoły ponadgimnazjalnej ze szkołą gimnazjalną wydaje się zasadny, 
ponieważ  taki model może spowodować zmniejszenie liczby uczniów uczęszczających  
po zakończeniu Gimnazjum do innych szkół średnich z sąsiednich gmin. Ponadto dodał,  
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że dyrektor jednostki przy takiej ilości dzieci nie jest wstanie zapewnić nauczycielom 
wynagrodzenia zgodnie z kartą nauczycielską. Prawda jest taka, że 5 bądź 6 nauczycieli  
z tutejszego Gimnazjum edukuje już młodzież z ZSP w istotnych przedmiotach jak: 
matematyka, j. polski, co jest potwierdzeniem tego, że szkoła ma problemy z kadrą 
nauczycielska. Dodał, że powiat prowadzi uczciwe rozmowy w/s dalszych losów szkoły  
i czyni to od początku wiosny. 
 
Dyrektor Gimnazjum w Mieszkowicach Maria Bieniek-Przespolewska w ramach 
sprostowania wypowiedzi Starosty powiedziała, że Gimnazjum pomaga ZSP  
w Mieszkowicach i dodała, że cieszy się (gimnazjum) świetną kadrą oraz nie ma żadnych 
problemów z obsadą etatów i dodała, że z wypowiedzi Starosty można byłoby 
wywnioskować, ze polityka kadrowa w Gimnazjum jest źle prowadzona. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zwrócił się do Dyrektor o nierecenzowanie  
jego wypowiedzi, ponieważ jest to sprzeczne z tym co wcześniej powiedział, a mianowicie to, 
że szkoła ponadgimnazjalna boryka się z kadrą nauczycielską i korzysta z pomocy 
Gimnazjum. Dodał, że również podziela opinię o dobrej kadrze w szkole gimnazjalnej. 
 
Absolwent ZSP w Mieszkowicach Jan Udała powiedział, że jest wiele takich szkół  
na terenie kraju, którym podobnie jak ZSP w Mieszkowicach przyszło się zmierzyć z taką 
sytuacją. W dalszych działaniach należy zastanowić się nad jej przyszłością. Stwierdził,  
że likwidacja tutejszej jednostki w obecnym czasie jest bardzo niekorzystnym momentem. 
Jego zdaniem powinno się przeczekać ten trudny okres i  ponownie stworzyć w ZSP  
w Mieszkowicach kierunki zawodowe. Dodał, że osobiście widzi przyszłość dla tej szkoły  
i wierzy w to, że uda jej się przetrwać „chude lata”, ponieważ pieniądze w zakresie edukacji 
nie mogą być głównym wyznacznikiem. 
 
Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum w Mieszkowicach powracając  
do wypowiedzi Starosty w kwestii zaproponowania absolwentom Gimnazjum edukację  
w szkołach chojeńskich powiedziała, że ze względu na utrudnione możliwości 
komunikacyjne nie wyobraża sobie dojazdów tych dzieci. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski mówiąc o systemie sieci szkół na terenie Powiatu 
Gryfińskiego powiedział, że tylko w 3 gminach znajdują się ZSP, natomiast w pozostałych   
rodzice często przy udziale samorządów gminnych, czy powiatowych próbują takie sprawy 
rozwiązać.   W przypadku kiedy Rada Powiatu podjęłaby decyzję o tym, że powiat nie jest  
w stanie utrzymać szkoły i doszłoby do likwidacji jednostki to istniałaby możliwość 
dojeżdżania uczniów do szkół tylko 2 razy w tygodniu. Wynika to z faktu, iż zapleczem szkół 
chojeńskich jest internat. Starosta dodał, że w przypadku pojawienia się takiej sytuacji powiat 
jest wstanie zapewnić takim osobom godziwe warunki  pomocy.  
 
Nauczyciel Henryk Rzepczak powiedział, że wierzy w istotę wspólnej pracy, która 
pozwoliłaby przetrwać te ciężkie dni dla szkoły. Ponadto dodał, że dużym znaczeniem  
dla szkoły byłoby ponownie utworzenie w niej kierunków zawodowych co z pewnością 
cieszyłoby się  zainteresowaniem  i  zwiększyłoby nabór. 
 
Nauczyciel ZSP w Mieszkowicach Jan Kaczmarek powiedział, że w momencie kiedy 
uczniowie zostaliby przeniesieni do Szkół Chojeńskich to rozwiązałby się problem  
w kontekście niedoboru w ZSP w Nr 1 w Chojnie. Po chwili dodał, że Rada Pedagogiczna 
ZSP w Mieszkowicach po odbytych spotkaniach z Dyrektor Gimnazjum z Burmistrzem 
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Mieszkowic wypracowała stanowisko, w którym ewentualnie przystają na utworzenie jednej 
jednostki pod wspólnym Zarządem z tym, że powinny być one ze sobą rozdzielone. 
Poinformował, że osobiście byłby za pozostawieniem ZSP w Mieszkowicach, ponieważ  
ta szkoła przy stworzeniu dobrego klimatu byłaby wizytówką powiatu. Otóż szkołą 
bezpieczną dla uczniów jest szkoła, w której poszczególny nauczyciel zna potrzeby, 
możliwości każdego z uczniów. 
 
Nauczycielka ZSP w Mieszkowicach zwróciła się z prośbą o wysłuchanie wystąpienia 
uczniów ZSP w Mieszkowicach zgłaszających stanowczy proces przeciwko planowanej 
likwidacji. (treść odczytanego i wręczonego pisma Staroście Gryfińskiemu stanowi zał. nr 4 
do nin. protokołu) oraz przedstawiających swoje największe osiągnięcia edukacyjne. 
 
Nauczycielka ZSP w Mieszkowicach w swoim wystąpieniu podobnie jak uczniowie 
opowiedziała się przeciwko likwidacji ZSP w Mieszkowicach. 
 
Przewodniczący Rady Rodziców ZSP Mieszkowicach Zbigniew Pruncalem odczytał treść 
pisma, w którym apelowano o nie likwidowanie jednostki (pismo wręczone Staroście 
Gryfińskiemu stanowi zał. nr 5). 
 
Nauczyciel Gimnazjum w Mieszkowicach Krzysztof Świdziński zwrócił się z zapytaniem 
do Starosty, czy powiat na dzień dzisiejszy jest zadłużony, jeżeli tak to w jakiej kwocie. 
Ponadto zapytał, czy likwidacja ZSP w Mieszkowicach związana jest z owym zadłużeniem. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w październiku 2006 r. Powiat 
Gryfiński przyjął Program Naprawczy Finansów, w którym odniósł się do zaistniałych 
sytuacji na terenie powiatu w kontekście finansowym. Dodał, że w styczniu 2007 r.  łączne 
zadłużenie wszystkich jednostek, dla których Powiat Gryfiński jest organem założycielskim 
wynosiło 35.000.000 zł. Nie można tego stanu finansów powiatu bezpośrednio utożsamiać,  
z tym co zostało zaproponowane w systemie oświaty. Starosta dodał, że Powiat Gryfiński  
w tym roku dotychczas przeznaczył na działalność ZSP w Mieszkowicach kwotę  
w wysokości 900.000 zł, w ZSP Nr 1 w Chojnie kwotę 160.000 zł i podobną sumę również  
w ZSP Nr 1 w Gryfinie. Powyższe fakty powodują konieczność poprawy sytuacji oświatowej 
na terenie powiatu. 
 
Nauczycielka Gimnazjum w Mieszkowicach biorąc pod uwagę  osobiste doświadczenia 
powiedziała, że nauczyciele pracujący z mniejszymi grupami uczniów nawet o mniejszych 
możliwościach intelektualnych są w stanie do nich dotrzeć i wymóc na nich efektywniejszą, 
owocniejszą pracę. Dodała, że rozumie istotne znaczenie czynników ekonomicznych  
w kontekście utrzymania szkół,  ale  może warto byłoby zatrudnić stratega, który byłby 
specjalistą w tej dziedzinie.    
 
Nauczyciel Henryk Rzepczak powiedział, ze w skrajnym przypadku można byłoby 
doprowadzić do odłączenia 1 skrzydła budynku na potrzeby powiatu, co obniżyłoby koszty 
utrzymania budynku. 
  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Andrzej Salwa zwrócił się z prośbą  
o wypowiedzenie się w sprawie dalszego funkcjonowania ZSP w Mieszkowicach członkom 
Zarządu Powiatu.  
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że decyzja  
co do dalszego funkcjonowania szkoły nie została tak naprawdę podjęta. Cały czas Zarząd 
Powiatu wraz z Radnymi zastanawiają się jakie działania poczynić w tej kwestii. Dodał, że na 
pewno warto było przybyć na dzisiejsze spotkanie i wysłuchać opinii osób zgromadzonych. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że osobiście jest ostatnią osobą, która opowiadałaby  
się za likwidacją tejże jednostki. Dodał, że dyrekcja jak i Rada Pedagogiczna odpowiedzialna 
jest za profilowanie kierunków kształcenia i to ona powinna posiadać strategię oświatowa,  
a nie powiat. W tej kompetencji powiat ma Powiatowy Urząd Pracy i Powiatową Radę  
ds. Zatrudnienia. Adam Nycz dodał, że z ust Burmistrza na dzisiejszym spotkaniu padły 
słowa, że ostatecznie Gmina Mieszkowice mogłaby przejąć prowadzenie zadania,  
ale pod warunkiem przejęcia budynku szkoły na własność. Dodał, że w ubiegłej kadencji on 
sam zwrócił się z prośbą do Burmistrza Gryfina o możliwość połączenia ze sobą szkoły 
gimnazjalnej i ZSP Nr 1 w Gryfinie, z tym że ówcześnie - jak twierdzono nie było  
to możliwe ze względów prawnych. Ponadto dodał, ze szkoła w Mieszkowicach  to nie sam 
budynek, to ośrodek kultury- coś co żyje. 
 
Dyrektor ZSP w Mieszkowicach  Bogumiła Żurawiecka sprostowując wypowiedź 
przedmówcy powiedziała, że składając w tym roku do Powiatowej Rady ds. Zatrudnienia 
propozycję utworzenia kierunku zawodowym o profilu rolnym otrzymała opinię odmowną. 
Przy czym dodała, ze najłatwiejszą rzeczą jest zganiać wszystko na dyrektora jednostki.  
 
Radny Adam Nycz powiedział, że nikt na Panią Dyrektor niczego nie zgania.  
 
 Nauczyciel ZSP w Mieszkowicach Jan Kaczmarek powiedział, że za taką, a nie inną 
politykę edukacyjną odpowiedzialny jest Pan Adam Nycz. Dodał, że zarówno jego 
wypowiedzi jak i Dyrektora ZSP w Mieszkowicach odzwierciedlają całą prawdę. Po chwili 
zwrócił się z zapytaniem do Radnych dlaczego pozwalają na taką sytuację,  że w momencie 
kiedy zostało utworzone w Mieszkowicach Technikum Informatyczne w roku kolejnym  
na utworzenie identycznego wyrażono zgodę w ZSP Nr 1 w Chojnie oraz zapytał dlaczego 
pozwala się na funkcjonowanie klas około 50 osobowych.  
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że nie ma takiej możliwości,  
aby prosperowały tak liczne klasy, maksymalnie są klasy 32 osobowe. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Mieszkowice Piotr Szymkiewicz powiedział,  
że zgodnie ze wstępnymi uzgodnieniami ze Starostą pod koniec listopada br. ma się odbyć 
sesja Rady Miejskiej dot. losów tejże szkoły. Po wysłuchaniu wszelkich argumentów zwrócił 
się z prośbą o wystosowaniu w ciągu najbliższych dwóch tygodni przez Zarząd Powiatu, 
Radę Powiatu dalszych kroków, co do przyszłości ZSP Mieszkowicach. Ponadto, aby Rada 
Powiatu wstrzymała się z podjęciem decyzji przez jeszcze rok czasu, dając tym samym szansę 
szkole.  
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że pełni on tutaj nietypową rolę. Po pierwsze 
jest nauczycielem ZSP w Mieszkowicach, po drugie jest Radnym Powiatu Gryfińskiego, 
wybranym przez mieszkańców z terenu gminy Mieszkowice.  Dodał, że nie było jeszcze 
takiej sytuacji kiedy tylu radnych jednocześnie dyskutowałoby na temat poświecony 
przyszłości ZSP w Mieszkowicach. Osobiście będzie starał się przekonać Radnych Powiatu 
celem uzyskania jeszcze szansy na prowadzenie tejże placówki w obecnym kształcie.  
Na zakończenie podziękował wszystkim obecnym za przybycie. 
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Przewodniczący Bogusław Kozioł ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  Henryk Kaczmar i 
Radny Ryszard Laska. 
Na posiedzenie przybyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr VIII/90/2007 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego konsolidacyjnego (druk nr 2/XII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 3/XII). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

III. 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 4/XII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/31/2006 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 
(druk nr 5/XII). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

V. 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/XII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

  
VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2004-2006 r. (druk nr 7/XII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

  
VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu  

„Pod Dębami” realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: 



 77

„Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu 
ponadgminnym w Dębcach” (druk nr 8/XII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu  

„Dom z Sercem” realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: 
„Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu 
ponadgminnym w Trzcińsku Zdroju” (druk nr 9/XII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w użyczenie, na okres 5 lat – nieruchomości oznaczonych nr działek: 336/5 
położonych w obrębie 1 Daleszewo, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 10/XII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w użyczenie, na okres 5 lat – nieruchomości oznaczonych nr działki 131/1 
położonych w obrębie 2 miasta Trzcińsko Zdrój, stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 11/XII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

  
XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji jednostki 

organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Dębcach (druk  
nr 12/XII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji jednostki 

organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju  
(druk nr 13/XII). 

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

  
XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu Pomocy 

Społecznej pod nazwą: „Tworzenie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem  
i rodziną w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2012 (druk nr 14/XII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nabycia udziału  

 w nieruchomości zabudowanej na własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 15/XII). 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
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Ad. 6  Sprawy różne, wolne wnioski, informacje. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał, czy są podjęte jakieś kierunki odnośnie budynku 
szkoły, w przypadku gdyby Burmistrz zdecydowałby się podpisać porozumienie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że najprawdopodobniej zostałyby 
utworzone w nim miejsca pracy. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że jednym z racjonalnych wariantów dla ZSP  
w Mieszkowicach  co do dalszego funkcjonowania jest jego włączenie w struktury 
Gimnazjum w Mieszkowicach. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

       
 
  Przewodniczący 

                                                                                                       Komisji Spraw Społecznych 
 
                                                                                                                 Bogusław Kozioł 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 


