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PROTOKÓŁ nr 15/08 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

wraz z Komisją Rewizyjną 
w dniu 05.03.2008 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 16.00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego  Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności -  
zał. nr 1) a także Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Elżbieta Lorenowicz – Bień oraz Wójt Gminy Stare Czarnowo Marek Woś. Posiedzenie otworzył, 
stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Bogusław Kozioł. Porządek 
obrad (zał. nr 2) ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. Zmiana polegała na zastąpieniu nazwy  
punktu 5 porządku obrad na następującą: Uzyskanie informacji o podjętych działaniach  
przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Zarządu Powiatu w/s przejęcia Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym 
punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na XVII 
sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii Rady Powiatu  

w Gryfinie odnośnie zmiany przebiegu granic administracyjnych Gminy Stare Czarnowo 
(druk nr 7/XVII); 

 
Wójt Gminy Stare Czarnowo Marek Woś powiedział, że w zeszłym roku wyszedł  
z inicjatywą wszczęcia procedury w/s doprowadzenia przebiegu granic między Gminą Stare 
Czarnowo a Gminą Szczecin do logicznego porządku. Dodał, że są to tereny położone  
w północnej części Puszczy Bukowej, przylegają bezpośrednio do terenów zurbanizowanych miasta 
Szczecin, natomiast nie mają łączności z Gminą Stare Czarnowo. Wyjaśnił, że przebieg granic 
wyznaczony był w okresie powojennym. Powiat Gryfiński przed wojną sięgał  
aż do Dąbia, dopiero ok. 1954 r. obszary Dąbia włączono do Szczecina, natomiast Śmierdnica, 
Płonia, Jezierzyce pozostały w granicach Powiatu Gryfińskiego do 1973 r., później zostały również 
włączone do Szczecina. Wójt powiedział, że jednak w Gminie Stare Czarnowo pozostały fragmenty 
gruntów Skarbu Państwa, które są we władaniu Nadleśnictwa Gryfino. Wyjaśnił,  
że gdy mieszkańcy krańcowych obszarów Gminy Stare Czarnowo zaczęli wykupywać  
od Nadleśnictwa Gryfino zajmowane lokale, okazało się, że wszelka dokumentacja tj. wyrysy  
z map, wykaz ewidencji jest dostępna w Gryfinie, choć mieszkańcy zameldowani byli  
w Szczecinie. Dodał, że mieszkańcy są już zameldowani w Gminie Stare Czarnowo dzięki 
wymianie starych dowodów. Mieszkańcy, o których mowa są skomunikowani ze Szczecinem, 
korzystają z tamtejszych urzędów, dzieci chodzą tam do szkół. Wójt wyjaśnił, że inicjatywa 
zamiany przebiegu granic, jest formalnie przeprowadzona, jest uchwała Rady Gminy z dnia  
7 lutego 2008 r. w/s przystąpienia do konsultacji społecznych z mieszkańcami. 27 lutego odbyło  
się spotkanie na którym wszyscy obecni mieszkańcy zagłosowali za przyłączeniem  
ich do Szczecina. Wójt dodał, że choć gmina straci np. podatki od nieruchomości, gdyż te środki 
przejdą na rzecz Szczecina, jednak jest to ważne dla mieszkańców, którym powinno się służyć 
Zaapelował o pozytywne zaopiniowanie uchwały. Dodał, że mieszkańcy gminy przeciwni byli 
przyłączeniu całej gminy do Gminy Szczecin, dlatego Rada Gminy odrzuciła uchwałę  
w/s przystąpienia do konsultacji społecznych z mieszkańcami. 
 
Radny Jan Gładkow zapytał, z jakich powodów mieszkańcy Gminy Stare Czarnowo nie chcą  
być mieszkańcami Gminy Szczecin. 
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Wójt Gminy Stare Czarnowo Marek Woś powiedział, że Gmina Stare Czarnowo stałoby  
się krańcowym obszarem Szczecina. Miasto Szczecin miałoby korzyści, gdyż po zmianie ustawy  
o zagospodarowaniu przestrzennym wszystkie grunty w ramach miasta nie będą musiały być 
odralniane, automatycznie stałyby się gruntami budowlanymi po uchwaleniu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub po wydaniu warunków zabudowy. Dodał,  
że Gmina Stare Czarnowo charakteryzuje się pięknymi walorami przyrodniczymi z których mogą 
korzystać mieszkańcy Powiatu Gryfińskiego i szkoda byłoby to stracić. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego 

do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „DIROW” - Dolnoodrzańska Inicjatywa 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk nr 2/XVII); 

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że w przedsięwzięcie mocno zaangażowany jest 
Radny Piotr Waydyk. Dodał, że w stowarzyszeniu są wszystkie gminy Powiatu Gryfińskiego  
z wyłączeniem Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz gminy Powiatu Pyrzyckiego: Gmina Bielice i Gmina 
Kozielice. Wicestarosta powiedział, że jest to inicjatywa która pozwoli na pozyskanie środków  
na rozwój obszarów wiejskich. 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał, jaki koszt poniesie Powiat Gryfiński przystępując  
do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „DIROW” - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że planowane jest, aby składka wynosiła  
0,10 zł za mieszkańca obszarów pozamiejskich czyli ok. 6000 zł miesięcznie dla Powiatu 
Gryfińskiego. 
 
Radny Jan Gładkow zapytał, czy nie wystarczyłoby gdyby tylko gminy należały  
do stowarzyszenia, czy powiat też musi należeć. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że uczestnictwo w stowarzyszeniu pozwala na efektywniejsze 
pozyskiwanie środków unijnych.  
 

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

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2007 r. (druk  
nr 3/XVII); 

 
- druk został wycofany 

Komisja nie zajęła stanowiska nad  przedstawionym projektem  uchwały. 
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2008 r. (druk nr 4/XVII); 

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że jak co roku są to zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, zadania te są zgodne z ustawą i realizowane  
są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie. 
Wyjaśnił, że na wniosek dyrektorów jednostek została podzielona kwota, która wynika  
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z algorytmu. Dodał, że w projekcie uchwały również uwzględniono kwotę na warsztaty terapii 
zajęciowej. Kwoty wymienione są uzgodnione z dyrektorami jednostek. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XVII); 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że nieruchomość położona jest w obrębie Stare 
Objezierze, gmina Moryń. Wyjaśnił, że do Starostwa Powiatowego zwrócił się mieszkaniec gminy 
Moryń o możliwość zakupu tej działki. Jeśli Rada Powiatu wyrazi zgodę działka zostałaby 
sprzedana w formie bezprzetargowej. Dodał, że koszt działki wynosi 16 000 zł. 
 
Radny Jan Gładkow powiedział, że w treści uchwały warto byłoby zapisać dla kogo sprzedawana 
jest działka. 
 
Wicestarosta Jerzy Miler powiedział, że dane kupującego znajdują się w materiałach 
poglądowych dla Radnych. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości 
drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego druk nr 6/XVII); 

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że ulice Słowiańska i Targowa zostały 
przekazane na rzecz Gminy Gryfino na cele publiczne, jednak gmina planuje poprowadzić inaczej 
ulicę Targową, natomiast teren starej ulicy zamierza przeznaczyć na cele komercyjne, dlatego w 
projekcie uchwały mówi się o zmianie zapisu na; „Darowizna nieruchomości, o których mowa w 
ust. 1 następuje na cel publiczny, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami – utrzymywanie dróg publicznych lub w przypadku przebudowy bądź zmiany 
trasy przebiegu drogi, na cele określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.” 
Dodał, że w wyniku pracy komisji zmieniło się uzasadnienie projektu uchwały w następujący 
sposób: 
− w akapicie pierwszym uzasadnienia zmieniono „Uchwałą nr X/126/2007 z dnia 30 sierpnia 

2008 r.” na „Uchwałą nr X/126/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r.” 
− w akapicie drugim uzasadnienia należy zmienić „... a w części pozostawia funkcję ulicy 

lokalnej...” na „... a w części pozostawiają funkcję ulicy lokalnej...” 
− w akapicie czwartym uzasadnienia w ostatnim zdaniu po słowach „....stanowiących własność 

Powiatu Gryfińskiego...” dodano „... i podjęcie nowej uchwały...” 
− zapis akapitu piątego zostaje usunięty „Mając powyższe na uwadze, przyjęcie uchwały  

w sprawie zmiany celu, na który ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego jest uzasadnione...”. 

 
Radny Adam Nycz zapytał, czy znane są już plany zagospodarowania ulicy Targowej. Dodał,  
że jeśli Gmina Gryfino może zarobić na tej działce, czemu Powiat Gryfiński tego nie robi. Dodał 
jednak, że zna problem ulicy Targowej i zdaje sobie sprawę, że powiatu nie będzie stać na 
inwestycję na tym terenie, natomiast gmina zagospodaruje to odpowiednio, aby mogło służyć 
mieszkańcom, choć przy okazji na tym zarobi. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że część zysków gmina będzie musiała 
przeznaczyć na uporządkowanie ruchu na tych odcinkach dróg. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiany obligacji na kredyt 

długoterminowy (druk nr 8/XVII); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że Powiat Gryfiński posiada wyemitowane 
obligacje na łączną kwotę 6 000 000,00 zł, oprocentowanie obligacji uzależnione jest od terminu 
ich wykupu. Marża w przypadku wyemitowanych obligacji waha się w wysokości od 0,95 p.p.  
do 1,15 p.p. Dodała, że wstępne negocjacje z bankiem w zakresie wcześniejszego wykupu, który 
jest w umowie uwarunkowany od zgody banku, dają postawę sądzić, że bank nie wyrazi zgody na 
wcześniejszy wykup obligacji, natomiast zaproponował zamianę obligacji na kredyt 
długoterminowy z oprocentowaniem marży od 0,25 p.p. Spowoduje to obniżenie kosztów obsługi 
zadłużenia w granicach od 0,70% do 0,90%, co daje przewidywane oszczędności  
w wysokości 1 600 000,00 zł w ciągu całego okresu kredytowania, będzie to uzależnione  
od wyliczeń realnych, gdyż obecne wyliczenia są dokonane na podstawie obecnych danych. Kredyt 
konsolidacyjny był zaciągnięty także z myślą o wykupie obligacji, dlatego zostanie  
on pomniejszony o kwotę kredytu długoterminowego, aby w łączna kwota zadłużenia wynosiła do 
19 000 000,00 zł.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Komisja Budżetowa wystąpiła  
z wnioskiem, aby przed zawarciem umowy zapoznać Komisję Budżetową z projektem umowy  
z bankiem, aby Radni nabrali przekonania, że jest to korzystne. Powiedział,  
że próbowano zmienić odpowiednio projekt uchwały, aby dodać to w zapisach projektu, jednak 
Radca Prawny wydał negatywną opinię, uzasadniając, że jest to wkraczanie w kompetencje Zarządu 
Powiatu. Dodał, że przed podpisaniem umowy jej projekt zostanie przedstawiony komisjom. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu  

na rok 2008 (druk nr 9/XVII); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że projekt uchwały budżetowej na rok 2008 
zakłada dochody w wysokości 54 640 290,00 zł z podziałem na dochody bieżące w wysokości 
51 290 622,00 zł i dochody majątkowe 3 349 668,00 zł. Dodała, że wydatki budżetu planuje się  
w wysokości 62 205 841,06 zł z czego ponad 6 000 000,00 zł to wydatki majątkowe. Jednocześnie 
deficyt planowany na rok 2008 wynosi 7 565 551,06 zł, który pokryty zostanie przychodami 
pochodzącymi z: zaciąganych kredytów (4 265 551,06 zł) oraz wolnych środków, jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów  
i pożyczek z lat ubiegłych (3 300 000,00 zł). Projekt uchwały budżetowej zakłada również rezerwy: 
ogólną w wysokości 232 089,15zł, celową w wysokości z przeznaczeniem  
na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 15 000,00 zł. Wyjaśniła, że projekt uchwały 
budżetowej w załącznikach zawiera plan przychodów i wydatków dwóch funkcjonujących obecnie 
funduszy celowych: Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Powiedziała, 
że należy zwrócić uwagę na zapis § 13, który upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów  
i pożyczek, upoważnienie zawarte w pkt 1 odnosi się literalnie do zapisu § 9, a więc Zarząd 
Powiatu jest upoważniony do zaciągnięcia w ciągu roku na pojawiający się deficyt przejściowy 
kredyt w wysokości do 3 000 000,00 zł, który musi być spłacony z końcem roku budżetowego. 
Skarbnik omówiła szczegółowo dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2008 r. (według 
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załącznika Nr 1 do wyżej wymienionego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia 
budżetu powiatu na rok 2008). Skarbnik powiedziała, że oprócz dochodów własnych powiat 
otrzymuje również subwencje. Subwencja w 2008 roku będzie stanowiła ponad 47 % dochodów 
powiatu, natomiast dotacje stanowią 25 % uzyskiwanych dochodów. Dodała, że głównym 
generatorem wydatków w 2008 roku jest próba uporządkowania i zakończenia w roku bieżącym 
spraw zadłużenia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, na które została 
przeznaczona kwota 5 200 000,00 zł. Kwota 2 600 000,00 zł jako wydatki majątkowe w Starostwie 
Powiatowym obejmuje zakup nieruchomości od Banku PKO BP, którego z uwagi na procedury 
wewnętrzne Banku nie udało się zrealizować w roku ubiegłym, natomiast kwota w wysokości 
ponad 1 200 000 zł ujęta w wydatkach majątkowych przeznaczona jest na inwestycję w internacie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Dodała, że 80 000,00 zł planowane jest na 
ulepszenie struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie oraz na dostosowanie  
do wymogów ministerialnych programu informatycznego POJAZD. Następnie Skarbnik omówiła 
szczegółowo wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2008 r. (według załącznika  
Nr 2 do wyżej wymienionego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu 
powiatu na rok 2008). 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał, czy budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie został 
zwiększony o 193 000,00 zł oraz czy to pozwoli pokryć wydatki jednostki. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że budżet Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie został zwiększony o 193 000,00 zł. Dodała, że obecnie w PUP przeprowadzana jest 
kontrola pod kątem obsady kadrowej dla potrzeb osiągnięcia wymaganych standardów, dopiero 
wówczas będzie można z całą pewnością powiedzieć o potrzebach jednostki. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu po rozmowach  
z Dyrektorem PUP w Gryfinie oraz Główną Księgową PUP oraz po wnikliwych analizach, Zarząd 
doszedł do wniosku, że w ramach zwiększenia kwoty o 193 000,00 zł PUP jest w stanie dokonać 
standaryzacji. Starosta powiedział, że dokonanie standaryzacji w PUP w Gryfinie może się odbyć 
nie tylko poprzez zatrudnianie kolejnych osób, ale także poprzez wykorzystanie obecnie 
zatrudnionych osób. Powiedział, że według Zarządu Powiatu kwota 193 000,00 zł  
przy dokonywaniu standaryzacji w głównej mierze powinna być przeznaczona na podwyżkę płac w 
jednostce. Starosta powiedział, że przy ustalaniu wysokości tej kwoty uwzględniono również osoby, 
które w tym roku odejdą na emeryturę z PUP. 
 
Radny Jan Gładkow zapytał czy znany jest termin zakupu przez Starostwo Powiatowe 
nieruchomości od Banku PKO BP. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że termin zależy jest od Banku. Powiedział, 
że Bank kończy adaptację nowych pomieszczeń do których ma przenieść siedzibę. Starosta dodał, 
że następnie Starostwo Powiatowe będzie musiało wyremontować zakupione  
od banku pomieszczenia, aby przystosować je do prac Wydziału Komunikacji i Transportu, 
powinno to potrwać około pół roku. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
 
Ad. 6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania 
uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XVII);  
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Radny Czesław Krzemiński zapytał, z jakiego powodu Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora 
PUP w Gryfinie do przedłożenia informacji n/t stanu zatrudnienia w PUP w Gryfinie na dzień 30 
czerwca 2004 r. oraz 30 grudzień 2004 r.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że rozpatrując wniosek PUP w Gryfinie 
Zarząd Powiatu dogłębnie analizował stan zatrudnienia w PUP w Gryfinie, Zarząd doszedł  
do wniosku, że stan zatrudnienia w 2004 r. odzwierciedla optymalny stan zatrudnienia w PUP  
w Gryfinie. Starosta powiedział, że w 2006 r. w PUP nastąpił wzrost zatrudnienia do 56 etatów, 
należało ustalić z jakiego powodu tak wzrosło zatrudnienie. 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał, czy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w/s których udzielono pełnomocnictw Dyrektorowi PUP w Gryfinie oraz Dyrektorowi PCPR  
w Gryfinie, są nowymi środkami od tego roku. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że są to nowe środki. Dodał, że co roku 
udzielane są pełnomocnictwa na dokonywanie czynności w zakresie pozyskiwania środków  
z Europejskiego Funduszu Społecznego, o które co roku należy się ubiegać. Dyrektorzy jednostek 
zobowiązani są również po zakończeniu zadania do rozliczenia tych środków. 
 
Radny Bogusław Kozioł zapytał, czy na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 6 marca 2008 r. 
zostaną ustalone datki motywacyjne dla dyrektorów szkół.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd 6 marca 2008 r. przewidziany 
jest na godzinę 12 i potrwa dwie godziny, gdyż o 14 odbędzie się sesja Rady Powiatu  
następnie wznowiony zostanie w piątek główną tematyką obrad Zarządu będą sprawy związane  
z drogami. 
 
Wicestraosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że na najbliższym posiedzeniu Zarządu 
rozpatrywane będą trzy wnioski Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki: w/s wyrażenia 
zgody na ustalenie zawodów w szkołach ponadgimnazjalnych oraz ustalenia planu naboru  
na rok szkolny 2008/2009, w/s zwiększenia liczby godzin dydaktycznych w arkuszu organizacji 
ZSP Nr 2 w Chojnie na rok szkolny 2007/2008 tytułem realizacji kursów z przedmiotów 
zawodowych oraz wniosek dot. zwiększenia wydatków dla ZSP w Mieszkowicach. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dyrektorzy szkół mają dwa rodzaje 
dodatków motywacyjny oraz funkcyjny, dodatki te są ustalane na określony czas. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że dodatki dla dyrektorów szkół są określone  
do końca lutego 2008 r. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu zajmie się sprawą 
dodatków dla dyrektorów szkół. 
 
Ad.3  Przyjęcie protokołu z 14 posiedzenia komisji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 14 posiedzenia komisji. 
 

Na posiedzenie przybyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 

 
Ad. 5  Uzyskanie informacji o podjętych działaniach przez Wydział Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki Zarządu Powiatu w/s przejęcia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Mieszkowicach przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi . 
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Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenwicz-Bień rozdała 
członkom komisji materiały dot. omówienia formy przejęcia przez Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach i planu dalszego 
funkcjonowania szkoły oraz poziomu szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie Powiatu 
Gryfińskiego – kierunki rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego stanowiące zał. nr 3. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na dzień dzisiejszy Zarząd Powiatu  
oczekuje na opinię z Kuratorium. Dodał, że  Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zamiaru 
likwidacji ZSP w Mieszkowicach i dopiero kiedy kurator w swojej opinii nie wniesie  
do uchwały zastrzeżeń będzie możliwe podjęcie dalszych działań. Starosta poinformował, że w dniu 
jutrzejszym jest umówiony na spotkanie z kuratorem i będzie  wnioskował o wyrażenie w jak 
możliwie najszybszym czasie stanowiska w powyższym zakresie, ponieważ terminy  
z ministerstwem są dla powiatu bardzo ważne. Ponadto dodał, że w momencie kiedy powiat 
przystępował do działań, pomimo różnych protestów z zewnątrz, kuratorium, nie wnosiło żadnych 
uwag. 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał, czy Starostwo Powiatowe przeznaczy jakiekolwiek  środki  
na promocję ZSP w Mieskzowicach celem jej wsparcia oraz czy są prowadzone rozmowy  
przez Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Pana Bogusława Kozioła z Burmistrzem 
Gminy Mieszkowice. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zostało zorganizowane spotkanie,  
w którym uczestniczyła Pani Dyrektor ZSP w Mieszkowicach, jak również ci radni, którzy mieli 
odmienne zdanie w tej sprawie. Starosta powiedział, że na spotkaniu poinformował, że Zarząd 
Powiatu postanowił przeznaczyć kwotę 10.000,00 zł na promocję w/w szkoły. Dodał, że 
zasugerował Pani Dyrektor skorzystanie ze źródeł promocyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
Akademii Rolniczej, która kształci w kierunku promocji. Dodał, że na tym etapie ZSP w 
Mieszkowicach mógłby się  związać  z  Akademią Rolniczą wykorzystując jej logo i pokazując, że 
będzie ona kształciła kadry również przyszłych absolwentów akademii. Ponadto dodał, że na 
spotkaniach w Mieszkowicach występował Pan Jan Udała, który jest pracownikiem Akademii 
Rolniczej. Starosta powiedział, że jego zdaniem są środowiska, którym zależy na szkole. Starosta 
odnosząc się do projektu budżetu poinformował, że szkoły mają plan dochodów zaplanowany w 
środkach na ponad potrzeby bieżące. Generalnie środków tych powinno wystarczyć w budżecie bez 
wprowadzania jakichkolwiek zmian  z uwagi na to, że dla szkół została wprowadzona nadwyżka 
uwzględniająca to,  iż w ciągu roku wejdą podwyżki dla nauczycieli.  Wyjaśnił, że budżety są na 
poziomie wykonania, a w wykonaniu  budżetu szkół były stypendia, których obecnie nie ma. I tak 
np. jeżeli pewna szkoła miała stypendium  wysokości 200.000,00 zł, to w rezultacie o taką kwotę 
został jej zwiększony budżet. Poinformował, że środki poznaczone na stypendia nie będą wydane, 
ponieważ na dzień dzisiejszy przestały funkcjonować. Środki te zostały przeznaczone na przyszłe 
podwyżki ale również na reklamę ZSP w Mieszkowicach.  Wojciech Konarski powiedział, że na 
spotkaniu zwrócił się z prośbą do Pani Dyrektor ZSP w Mieszkowicach i Pana Radnego Bogusława 
Kozioła o przekazanie informacji, odnoszącej się do tego, że na ten moment dla Zarządu i Rady  
Powiatu nie jest istotne czy szkołę przejmie ministerstwo, ponieważ na takich samych zasadach 
może przejąć ją Gmina Mieszkowice i uzyskać od powiatu pełnomocnictwo do zrealizowania 
przeniesienia części technikum rolniczego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto 
dodał, że podjęcie działań odnośnie przejęcia przez Gminę Mieszkowice Zespołu Szkół musiałoby 
nastąpić na tym etapie, a nie dopiero wtedy kiedy działania nie odniosą rezultatu w ministerstwie. 
 
Radny Czesław Krzemiński nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Mieszkowic odnośnie chęci 
przejęcia szkoły, na takich samych zasadach jak Gmina Gryfino zapytał, czy taką propozycję 
otrzymała Gmina Mieszkowice. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że z każdą gminą w zależności  
od warunków były przedkładane różne propozycje, również z Gminą Gryfino. W rezultacie była 
mowa o przejęciu zadania na czas nieokreślony. Burmistrz Mieszkowic wykorzystując terminologię 
darowizny twierdził, że powiat proponował inne warunki. Wojciech Konarski wyjaśnił, że nie jest 
to typowa darowizna, jest to forma przekazania na czas prowadzenia zadania. W  akcie notarialnym 
zawartym miedzy Powiatem, a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi widnieje wyraźnie zapis 
mówiący o tym, że powiat przekazuje majątek ministerstwu w użyczenie, jednak z chwilą kiedy 
ministerstwo przestanie prowadzić zadanie, majątek powróci do powiatu. W przypadku Gminy 
Mieszkowic majątek gmina chciał przejąć na własność. Odnosząc się do umowy użyczenia 
powiedział, że taka forma również nie komplikuje  sprawy, ponieważ w umowie użyczenia można 
byłoby zawrzeć zapis mówiący o tym że powiat użycza i jednocześnie zezwala na prowadzenie 
wszelkich prac inwestycyjnych, remontowych, tak aby gmina chcąc coś robić miała taką 
możliwość. Starosta powiedział, że powiat składa  często propozycje drugiej stronie, na które  
ona nie odpowiada i dodał, że w rezultacie poza Gminą Gryfino, której odpowiedzią była własna 
wizja  przekazania ZSP Nr 1 w Gryfinie. Odnosząc się do Gminy Chojna dodał, że powiat przystał 
na wszystkie propozycje gminy, która i tak ostatecznie podjęła uchwałę negatywną odnośnie 
składanych propozycji. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że darowizna jest darowizną i nikt w dalekiej przyszłości  
nie będzie pamiętał, że darowizna była przekazana na czas prowadzenia zadania, pomimo tego,  
że  istnieje taki zapis w akcie notarialnym. Radny powiedział, że powiat ma nie tylko za zadanie 
prowadzenie szkół ponadgimnazjlanych, ale również oświaty specjalnej. Nawiązując zapytał,  
czy istnieje możliwość, aby Gmina Gryfino utworzyła szkołę ponadgimnazjalną - 1 klasę  
pn. Szkoła zawodowa dla niepełnosprawnych. Dodał, że wobec powyższego Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w dalszym ciągu będzie wykonywała zadanie oświatowe. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie jest tak do końca, ponieważ  
w porozumieniu z Gminą Gryfino jest zawarty zapis mówiący o tym, że gmina prowadzi liceum 
ogólnokształcące. Odnosząc się do tego, na ile w przyszłości będzie zapamiętana forma  
tej darowizny powiedział, że zależy to od tego, na ile będzie wtedy odpowiedzialna władza. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że wg niego przekazanie Gminie Gryfino prowadzenie zadania jest 
niczym innym jak utworzeniem kolejnego gimnazjum w Gryfinie pod przykrywką liceum. Dodał, 
że  w dalekosiężnej polityce odbije się to na oświacie, a nie na wydatkach w niej. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wg niego jeżeli odbije się to zadanie  
na oświacie, to ze skutkiem pozytywnym. Dodał, że wszystkie zmiany służą przede wszystkim 
temu, aby efekt nauczania, który  kończy się egzaminem dojrzałości był jak największy. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że wg niego lepszym rozwiązaniem nie jest powiązanie liceum 
wraz z gimnazjum. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wg niego taka sytuacja między dwoma 
gimnazjami  spowoduje w sposób naturalny zdrową konkurencję. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że jego zdaniem takie rozwiązanie znacznie ograniczy dostęp  
do liceum. W poprzedniej kadencji prowadzone były rozmowy na uzupełnienie  ZSP Nr 1  
w Gryfinie o 3 klasy gimnazjalne, które stanowiłyby bezpośrednie zaplecze dla szkół niemieckich. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że szkołę dwujęzyczną powinno  
się realizować na miejscu ale z praktykami zagranicznymi. Dodał, że nauka w takiej szkole 
powinna zostać zakończona zdawaniem jednej matury, a nie dwóch. 
 
Radny Adam Nycz nie wyraził poparcia wobec powyższego. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zdawanie dwóch jednocześnie matur 
stanowi ogromny wysiłek dla ucznia. Szkoła dwujęzyczna powinno działać na takiej zasadzie,  
że realizuje  program  polski w języku niemieckim.  
 
Radny Adam Nycz odnosząc się do powyższego powiedział, że kilkakrotnie był w ministerstwie 
oświaty landu, w którym poruszane były kwestie dot. możliwości polskiej i niemieckiej strony, ale 
nie na takim etapie, ponieważ ani land ani powiat nie miał takiej  możliwości. Dodał, że była  
to zupełna odmienna oferta i realizacja zamierzeń poprzedniego Zarządu Powiatu doprowadziłaby 
do wzbogacenia szkoły pod względem ekonomicznym. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że pierwsza propozycja jaka została złożona 
Gminie Gryfino odnosiła się do tego, że powiat utworzony 3 klasy gimnazjum w  ZSP Nr 1 przez 
siebie prowadzonym. Jednak Burmistrz Gryfina wycofał się z tej propozycji i złożył zupełnie 
odmienną tzn. zaproponował przejęcie prowadzenia zadania - ZSP Nr 1 w Gryfinie w formie 
darowizny, w zamian za wybudowanie hali sportowej. Odnosząc się do stopnia konkurencyjności 
dwóch ZSP w Gryfinie, powiedział, że większym naborem cieszy się ZSP Nr 2 i dodał, że gdyby 
pozwalały na to warunki, byłoby w tej szkole w porównaniu ze ZSP Nr 1 o wiele więcej uczniów 
niż dotychczas, co jak dodał stanowi problem.  
 
Radny Adam Nycz powiedział, że gdyby tak faktycznie było dotyczyłoby to tylko liceum  
w Gryfinie. Jednak taka sytuacja miała miejsce w innych gminach powiatu gryfińskiego  
np. w Chojnie. Radny dodał, że jego zdaniem młodzież kształci się w szkołach, w których może 
zdobyć zawód. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do porozumienia zawartego z Gminą 
Gryfino powiedział, że jest w nim zawarty zapis mówiący o tym, że Powiat przekaże Gminie 
Gryfino w okresie trzech kolejnych lat środki z PFOŚiGW w Gryfinie w zależności od możliwości 
finansowych, jednak w momencie kiedy gmina złoży wniosek zgodny z zasadami obowiązującymi 
w PFOŚiGW w Gryfinie. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł odpowiadając na pytanie Radnego Czesława Krzemińskiego 
powiedział, że zostało zorganizowane spotkanie rekrutacyjne, na którym padła deklaracja o której w 
swojej wypowiedzi wspominał Pan Starosta. Dodał, że Pani Dyrektor powołała Zespół 
rekrutacyjny, który się spotyka, zadania zostały podzielone. Przewodniczący poinformował, że jest 
po rozmowach z Panem Janem Udałą, który z innymi pracownikami prowadzi rozmowy  
na Akademii Rolniczej odnośnie promocji ZSP w Mieszkowicach, a także spraw związanych  
z marketingem. Dodał, że został poruszony pomysł współpracy pomiędzy tymi dwoma placówkami 
z wykorzystaniem loga akademii w materiałach informacyjnych. Radny dodał, że uczestniczył  
w ostatniej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, na której Burmistrz Mieszkowic zadeklarował,  
że w przypadku nie przejęcia ZSP w Mieszkowicach przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  
Gmina przejmie tą szkołę na takich samych zasadach, jak powiat przekazał  ZSP Nr 1 w Gryfinie 
Gminie Gryfino. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jest to ogólne sformułowanie  
nic nie mówiące. Dodał, że jeżeli Gmina Mieszkowice chce przejąć szkołę na takich samych 
zasadach, jak Gmina Gryfino nasuwa się pytanie,  co zrobi dla szkoły. Gmina Gryfino sama 
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zadeklarowała budowę ostatecznie sali sportowej, która rozwiązuje jakiś problem. Natomiast  
to co należy zrobić dla szkoły  Mieszkowicach, to w ramach szkoły rolniczej uporządkować  
i doprowadzić do czystości park, który jest wizytówką tejże szkoły. Kontynuując powiedział, że 
dlaczego gmina jest gotowa przejąć szkołę dopiero po ewentualnym nie przejęciu jej przez 
ministerstwo, a nie wcześniej – na tym etapie. Dodał, że gmina przejmując zadanie mogłaby zrobić 
w imieniu powiatu to, co stanowiło jej zamiar odnośnie ministerstwa tj. utworzenie Zespołu Szkół 
w skład, którego będzie wchodzić Gimnazjum i Technikum Informatyczne, które powiat miał 
zamiar zlikwidować. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że Burmistrz argumentuje to tym, iż w momencie 
przejęcia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  ZSP w Mieszkowicach, ministerstwo 
bardziej poradzi sobie z zagospodarowaniem obiektu i z całą infrastrukturą. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie widzi potrzeby, aby Gmina 
Mieszkowice czekała na decyzję z ministerstwa, skoro może przejąć to i wykonać za powiat pracę 
dot.  przekazania tej części zespołu szkół, która została już przekazana do ministerstwa. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że może warto byłoby się spotkać i porozmawiać 
ponownie z Burmistrzem. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że na sesji zostało powiedziane,  
że Gmina Mieszkowice może w każdej chwili złożyć propozycję, ponieważ jeżeli powiat  
ma przekazać ministerstwu może to również przekazać gminie. 
 
Posiedzenie opuścił Arkadiusz Augustyniak. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł odnosząc się do złego stanu dróg powiatowych na terenie 
Gminy Mieszkowice zapytał, czy jakiekolwiek kroki będą czynione celem poprawienia  
ich nawierzchni, ponieważ wielu mieszkańców skarży się na ich stan.  
 
Radny Adam Nycz powiedział, że wszelkie remonty nawierzchni dróg są wykonywane  
w okresie kiedy jest ustabilizowana temperatura dodatnia, aby móc wykonać łatanie dziur metodą 
na ciepło. 
 
Radny Jan Podleśny zapytał, czy zostały podane konkretne odcinki dróg wymagające naprawy 
nawierzchni. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł odpowiedział, że zostały wskazane okolice Błeszyna, Kłosowa. 
Ponadto dodał, że na jutrzejszej sesji złoży wniosek w tym zakresie. 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
 
 
  
 Przewodniczący Komisji  
 
 Bogusław Kozioł 
 
Protokół sporządziły: 
 
Magdalena Kłobut 
 
Jolanta Flaga  


