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PROTOKÓŁ NR 17/08 
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

w dniu 26 maja 2008 r. 
 
 Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do godz. 13.30 w Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Armii Krajowej 8 w Gryfinie. W posiedzeniu udział 
wzięło 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a wśród zaproszonych gości 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu 
Izabela Świderek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 
Kołodziejska - Nowicka, Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie 
Jolanta Majewska. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bogusław Kozioł. Porządek obrad został 
przyjęty bez zmian (zał. nr 2). Protokół Nr 16/08 został przyjęty jednogłośnie. Głównym 
punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał  
na XIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 5.  Analiza i opiniowanie materiałów na XIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad 
częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców lub opiekunów prawnych  
z opłat za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach 
opiekuńczo- wychowawczych (druk nr 2/XIX). 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska - 
Nowicka powiedziała, że powyższy projekt częściowo zawiera zmiany. Zasady zwalniania 
rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych  
i w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych są tak samo określone jak  
w poprzedniej uchwale. Projekt ten obejmuje rodziców, którzy nie mają dochodów albo 
utrzymują się z niewielkich racji socjalnych lub zasiłków. Zmiany dotyczą naliczania 
odpłatności za pobyt dziecka w placówkach wychowawczych i rodzinach zastępczych.  
W momencie, kiedy dochód rodzica przekraczałby dolną granicę jego kryterium to zwalnianie 
z opłat odbywałoby się według wzoru zaproponowanego przez radnego Jana Gładkowa. Przy 
zwiększonym dochodzie rodzica odpłatność wzrastałaby płynnie o parę groszy a nie o 5 %, 
jak było to ujęte w poprzednim projekcie. Przy takiej zmianie naliczania odpłatności osoba 
nie odczuwałaby znacznego obciążenia finansowego. 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał czy zmianę w powyższym projekcie uchwały stanowi 
tylko wprowadzenie tego wzoru. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska - 
Nowicka odpowiedziała, że tak. 
 
Radny Adam Nycz zapytał czy „ściąganie” zobowiązań od rodziców w jakiś sposób się 
poprawiło. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska - 
Nowicka odpowiedziała, że zmniejszyła się liczba ustalanych odpłatności w wyniku tego,  
że większość rodziców nie ma żadnych dochodów i są zwolnieni całkowicie z opłat. Dodała, 
że obecnie są naliczone tylko dwie odpłatności w miejscach, gdzie ten dochód jest ewidentny. 
Wzór Radnego Gładkowa jest zabezpieczeniem się na przyszłość, bo teraz właściwie nie 
można go zastosować. Zmiany w powyższej uchwale są wskazane, ponieważ Powiatowe 
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Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie obecnie bazuje na uchwale z 2000 r., gdzie zwalnianie  
z opłat odbywa się na podstawie głosowania komisyjnego. 
 
Radny Adam Nycz zapytał ile przypadków dotyczących zwalniania z opłat poddawanych 
jest pod głosowanie. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska - 
Nowicka odpowiedziała, że teoretycznie tyle, ile jest dzieci w domach dziecka, czyli około 
90. Dodała, że główną przyczyną umieszczania tych dzieci są warunki ekonomiczne i brak 
dochodów. Powiedziała również, że można by się na siłę pokusić o ustalanie odpłatności, tyle 
jednak, że ściąganie zobowiązań w postępowaniu windykacyjnym przeciągałoby się latami. 
Na obecną chwilę te zobowiązania sięgają 8 lub 9 lat wstecz i są to właściwie „nieściągalne” 
kwoty. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(5 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw). 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Domu 

Dziecka w Chojnie i Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju w Wielofunkcyjną 
Placówkę Opiekuńczo -Wychowawczą w Chojnie, ul. Podmurze 4 (druk nr 
3/XIX). 

 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że powyższy projekt zawiera zmianę  
w § 1 i § 4 daty z 1.06.2008 r. na 1.07. 2008 r. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska - 
Nowicka powiedziała, że ten projekt uchwały ma na celu połączenie istniejących domów 
dziecka z dwiema placówkami, które będą utworzone jesienią albo z końcem roku 
kalendarzowego. Dodała, że nowoutworzona Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - 
Wychowawcza miałaby jeden zarząd i jedną administrację. W obecnych domach dziecka  
tej administracji jest niewiele, zadania są wykonywane nieprawidłowo - szczególnie  
w księgowości, kasie, magazynach, ponieważ niewielu jest pracowników, którzy dodatkowo 
pełnią kilka funkcji naraz. Dyrektor zaznaczyła, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie chce utworzyć jedną administrację, tym bardziej, że w/w Domy Dziecka  
są położone w niedalekiej odległości od siebie (dzieli je tylko 12 km). Zmieniona zostałyby 
struktura dyrekcji z podziałem na dyrektora w głównej siedzibie i zastępcy dyrektora  
w drugim domu dziecka, a nie jak ma to miejsce obecnie - dwóch dyrektorów odrębnie 
zarządzających własnymi placówkami. Takie rozgraniczenie funkcji byłoby też korzystne  
w przypadku zwolnień lekarskich czy urlopów, ponieważ nie pozostawiałoby placówki  
bez opieki dyrekcji. Dyrektor zasygnalizowała, że nie należy liczyć na wielkie oszczędności 
finansowe przy niewielkiej liczbie administracji w tychże domach dziecka. Projekt zakłada 
bowiem usprawnienie działalności, a nie likwidację stanowisk administracyjnych. 
Zamierzone jest wprowadzenie jednej księgowości, w związku, z czym nie będzie różnicy  
w koszcie utrzymania (tak jak ma to miejsce obecnie przy prawie zrównanym dochodzie  
w/w  placówek). Ważny w tym projekcie jest podział dzieci w taki sposób,  
aby zapewnić im przebywanie w placówkach z myślą o wyborze ich dalszej szkoły  
(np. osoby, które będą chciały się uczyć w średniej szkole w Chojnie to będą mieszkały  
w Domu Dziecka w Chojnie, bo inaczej musiałyby zamieszkać w internacie). 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał czy będą jakieś korzyści finansowe z tytułu 
przekształcenia w/w placówek w jedną. 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska - 
Nowicka odpowiedziała, że ze stanowiska zastępcy dyrektora można by uzyskać 
oszczędności, ponieważ nie będzie już dwóch dyrektorów tylko jeden i zakres obowiązków 
dyrektora byłby większy aniżeli zastępcy. Niemniej, siłą rzeczy dyrektor musiałby mieć 
osobę do pomocy. 
 
Radny Adam Nycz zapytał, od kiedy dyrektor mógłby pełnić nową funkcję. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska - 
Nowicka odpowiedziała, że od 1 lipca 2008 r. 
 
Radny Adam Nycz zapytał czy będzie przeprowadzany konkurs na dyrektora. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska - 
Nowicka odpowiedziała, że nie, ponieważ potrzeba tam osoby doświadczonej. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zrażone jest wcześniejszym problemem objęcia 
działalności przez niedoświadczoną kadrę, która nie potrafiła uczyć pracy wychowawców. 
Dyrektor zasugerowała, żeby Dyrektor Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju pani Maryla 
Bieniek, która od pewnego czasu chce przejść na emeryturę, została tam do końca roku 
kalendarzowego w celu wdrożenia nowej kadry w zakres nowych obowiązków. Połączenie 
placówek umożliwi przemieszczanie pracowników. Powiedziała, że młody pracownik może 
przyjść do Trzcińska Zdroju na miesiąc, zobaczyć jak funkcjonuje taki Dom Dziecka 
przyuczyć się do zawodu i dopiero podjąć pracę, bo innej możliwości na uczenie ludzi pracy 
nie ma. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że w momencie przydzielania funkcji dyrektora i zastępcy 
dyrektora trzeba zdecydowanie powiedzieć, kto ma objąć jedno stanowisko, a kto drugie  
w taki sposób, aby żadna z osób, której sprawa dotyczy, nie poczuła się obrażona. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska - 
Nowicka powiedziała, że PCPR w Gryfinie planuje stanowisko dyrektora umieścić  
w Chojnie, a zastępcy dyrektora w Trzcińsku Zdroju. Dodała, że statut, który placówka 
posiada będzie szczegółowo określał zadania zastępcy.  
 
Radny Adam Nycz powiedział, że statut powinien precyzyjnie określać informacje o tym, 
kto i za co powinien być odpowiedzialny. Ponadto zapytał ilu pracowników Domu Dziecka  
w Binowie przeszło do Chojny. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska - 
Nowicka powiedziała, że praktycznie nikt. Do Chojny wróciła jedna pani, która pracowała 
w Binowie 3 miesiące oraz jeden mężczyzna z miesięcznym stażem. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał czy na połączeniu w/w domów dziecka ktoś 
personalnie „ucierpi” w taki sposób, że utraci pracę. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska - 
Nowicka odpowiedziała, że nikt. Zastanawiano się nad utworzeniem kuchni w Chojnie,  
ale byłby wysoki koszt jej zorganizowania, w dodatku zbliża się okres wakacyjny, w którym 
ośrodek nie pracuje i trzeba byłoby zmniejszyć etaty dla pracowników. Pomyślano, że skoro 
w Chojnie obowiązuje system „rodzinkowy” to obiady będą przygotowywane w Trzcińsku 
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Zdroju i wożone do Chojny. Dyrektor dodała, że ośrodek w Trzcińsku Zdroju ma porządną 
kuchnię, ale cieszy też fakt, że dużo produktów pochodzi ze sponsoringu, dzięki któremu 
miesięczny ich koszt jest o wiele tańszy niż zakup w sklepie. Stwierdziła, że kuchnia  
na miejscu jest dobrym rozwiązaniem dla takiej placówki, a to czy utworzy się ją w Domu 
Dziecka w Chojnie trzeba będzie uzgodnić. Przed napisaniem projektu uchwały, prowadzone 
były rozmowy z pracownikami placówek w celu powiadomienia o proponowanych zmianach. 
Wątpliwości pojawiły się ze strony pracowników Domu Dziecka z Trzcińska Zdroju,  
w którym działają związki zawodowe, ale po rozmowach zostały rozwiane.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(5 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw). 

 
Posiedzenie w tym momencie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie Marianna Kołodziejska - Nowicka. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odstąpienia od odwołania 
darowizny nieruchomości przekazanej przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy 
Trzcińsko-Zdrój (druk nr 4/XIX). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w/w projekt uchwały dotyczy 
nieruchomości, w której wykonywano zadania z zakresu ochrony zdrowia. Nieruchomość  
ta w międzyczasie została wydzierżawiona osobie, która zrobiła w niej restaurację. Sekretarz 
powiedziała, że została podjęta uchwała ze względu na zapis w akcie notarialnym 
pozwalający na cofnięcie darowizny nieruchomości, która nie jest wykorzystywana na cele 
związane z ochroną zdrowia. Po podjęciu tej uchwały Starosta Gryfiński zaproponował 
podpisanie ugody z Gminą Trzcińsko Zdrój związanej ze sprzedażą w/w nieruchomości  
tej gminie. Wartość, jaką nieruchomość posiadała w momencie przekazania, Gmina Trzcińsko 
Zdrój zdecydowała się przekazać Powiatowi Gryfińskiemu. Kwota ta zostanie spożytkowana 
na cele związane z poprawieniem infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trzcińsko Zdrój. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał czy po podjęciu uchwały i przekazaniu pieniędzy 
przez Gminę Trzcińsko Zdrój na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie nieruchomość 
będąca przedmiotem sprawy stanie się własnością Gminy Trzcińsko Zdrój. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka opowiedziała, że tak. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(5 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw). 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości (druk nr 5/XIX). 

 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że chodzi tu o Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, a właściwie o przedłużenie umowy najmu 
nieruchomości na gabinet stomatologiczny. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że dotychczasowy najemca 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ORTOS” prowadzący działalność 
stomatologiczną, zwrócił się z prośbą do Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Chojnie Adrianny Salamończyk o przedłużenie umowy najmu. W tej sytuacji pani 
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Salamończyk zgodnie z wymogiem ustawowym wystąpiła do Rady Powiatu o wyrażenie 
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 5 lat, tj. do 31 maja 2013 r.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(5 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw). 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/XIX). 

 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że sprawa ta dotyczy nieruchomości Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gryfinie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że jest to konsekwencja podjętej 
wcześniej uchwały w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadań w zakresie prowadzenia 
Liceum Ogólnokształcącego oraz prowadzenia gimnazjum i przekazanie tejże nieruchomości 
położonej przy ul. Niepodległości 16 w drodze porozumienia. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że z pewnych źródeł dowiedział się,  
że Gmina Gryfino zabezpieczyła środki finansowe na budowę sali sportowej. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że w tym zakresie Gmina Gryfino zleciła 
już projekt. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał czy wartość w/w nieruchomości jest wyceniona, 
czy jest w przygotowaniu. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że nie ma jeszcze wartości 
nieruchomości. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(4 za, 1 wstrzymał się, 0 przeciw). 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie powiatu 

na 2008 rok (druk nr 7/XIX). 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w powyższym projekcie uchwały 
dochody budżetu zostaną zwiększone o łączną kwotę 821 160, 00 zł, na którą składają się: 
środki pozyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w ramach 
realizowanego wspólnie z gminami projektu w kwocie 759 810, 00 zł (w tym miejscu 
zaznaczyła, że ten projekt uchwały może ulec zmianie, co wynika z faktu, że Wojewódzki 
Urząd Pracy nie zna do końca mechanizmów, jakie będą wymagane przez beneficjentów przy 
realizacji owego projektu i jego rozliczeń. W chwili obecnej trwają jeszcze rozmowy  
w tym zakresie. Natomiast podjęcie uchwały w tym momencie jest istotne, ponieważ projekt 
realizowany jest od marca i od tego też miesiąca kwalifikowane są koszty w ramach  
w/w projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Przesunięcie tego o kolejny czas 
będzie komplikowało sytuację); środki dla działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  
w kwocie 34 400, 00 zł przyznane w ramach stypendiów z Agencji Nieruchomości Rolnych  
i przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów szkół ponadgimnazjalych z terenu Powiatu 
Gryfińskiego; środki dla działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
przeznaczone na pokrycie kosztów podróży repatriantki w kwocie 6 982, 00 zł; środki  
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dla działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 25 000, 00 zł będące 
dotacją otrzymaną od dwóch gmin (Gminy Gryfino, która przekazała 20 000, 00 zł i Gminy 
Moryń 5 000, 00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów 
Terapii Zajęciowej; środki dla działu Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 950, 00 zł 
będące dotacją z Gminy Gryfino z przeznaczeniem na zakup mundurków szkolnych dla 
uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie. Wydatki natomiast obejmują: realizację 
wniosku złożonego przez Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie na kwotę 1 400, 00 zł 
przeznaczoną na zakup 3 map sztabowych Powiatu Gryfińskiego; środki przeznaczone  
na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 34 400, 00 zł; 
środki w kwocie 759 810, 00 zł przeznaczone na realizację projektu, o którym wcześniej była 
mowa (w tym miejscu zaznaczyła, że do projektu uchwały przystąpiły: Gmina Gryfino, która 
otrzymała na realizowanie zadania 165 474, 00 zł, Gmina Banie - 93 289, 000 zł, Gmina 
Widuchowa - 79 447, 00 zł, Gmina Trzcińsko Zdrój - 79 677, 00 zł. Środki były dzielone 
przez instytucję w Szczecinie, toteż Powiat Gryfiński na zasadzie dotacji przyznał środki 
gminom, które będą realizowały zadania zgodne ze złożonym wnioskiem); środki w dziale 
854 w kwocie 34 400, 00 zł (Skarbnik podkreśliła, że zgodnie z techniką legislacyjną należy 
zaznaczyć, że środki otrzymane na stypendia muszą być rzeczywiście na te stypendia 
przeznaczone); w dziale Kultura fizyczna i sport środki w kwocie 5 000, 00 zł (podzielone  
są na dofinansowanie imprezy „Wyścig smoczych łodzi” w sumie 3 000, 00 zł  
i dofinansowanie Klubu Olimpijczyka „Krzyś” w sumie 2 000, 00 zł); środki w kwocie  
6 982, 00 zł zwiększające wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie na 
pokrycie kosztów podróży repatriantki; środki w kwocie 25 000, 00 zł, które Powiat Gryfiński 
przeznaczy na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (20 000, 00 zł otrzyma WTZ  
w Gryfinie a 5 000, 00 zł WTZ w Goszkowie); środki w kwocie 1 950, 00 zł przeznaczone na 
zakup mundurków szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie). Skarbnik 
powiedziała, że wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego w przedstawionym projekcie uchwały 
jednocześnie zmniejszają się o łączną kwotę 40 800, 00 zł. Na sumę tę składają się: kwota 
5 000, 00 zł pierwotnie zaplanowana na wydatki w Promocji jednostek samorządu 
terytorialnego (wartość powyższej kwoty zostanie przeznaczona na dofinansowanie imprezy 
pn. „Wyścig smoczych łodzi” i dotację Klubu Olimpijczyka „Krzyś”); kwota 1 400, 00 zł 
przeznaczona na zakup map dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie (wartość tej sumy, 
zmniejszy wydatki Rezerw ogólne i celowe); kwota 34 400, 00 zł zmniejszająca wydatki 
Edukacyjnej opieki wychowawczej (kwota ta powróci do rezerwy, z której pierwotnie była 
zabrana). Skarbnik zaznaczyła, że w proponowanym projekcie uchwały mogą nastąpić 
jeszcze zmiany.  
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że szkoda, że nie wszystkie gminy 
skorzystały z propozycji zawartych w projekcie realizowanym przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że do wszystkich gmin wysłana była 
informacja o realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych, jednak nie 
wszystkie z niej skorzystały (do jego realizacji przystąpiły tylko 4 gminy). Kilkakrotnie 
organizowane były spotkania w tej sprawie, była możliwość zapoznania się z ideą owego 
projektu. 
 
Radny Adam Nycz zapytał czy składane były inne wnioski. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że każdy wniosek, który był złożony, został 
rozpatrzony. 
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Radny Czesław Krzemiński powiedział, że impreza pn. „Wyścig smoczych łodzi”, na którą 
zostały przeznaczone 3 000, 00 zł jest pewną formą promocji Powiatu Gryfińskiego, 
ponieważ udział w niej brali członkowie Zarządu Powiatu Gryfińskiego, radni, rodziny, 
pracownicy. Dodał, że warto przeznaczać pieniądze na takie imprezy. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał czy tylko Powiat Gryfiński był sponsorem  
w/w imprezy. 
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że nie tylko Powiat Gryfiński przyczynił się  
do sponsorowania tej imprezy, której całkowity koszt wyniósł ok. 30 000, 00 zł. Dodał,  
że najdroższy był transport łodzi, które trzeba było wypożyczyć. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(5 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw). 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie aktualizacji planu 

przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok (druk nr 8/XIX). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że tu jest podobna sytuacja jak  
z Funduszem Ochrony Środowiska. Plan pierwotny ustalany jest przed końcem roku i oparty 
jest o wartości prognozowane, które po wykonaniu i złożeniu stosownych sprawozdań 
budżetowych należy doprowadzić do wielkości rzeczywistych. Zaznaczyła, że zmianie uległ 
stan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
na początek roku, ponieważ zwiększony on został o ponad 200 000, 00 zł. Materiał 
poglądowy, który został załączony do powyższego projektu uchwały przygotowany przez 
Geodetę Powiatowego przedstawia wydatki środków na 2008 r. Najwyższą planowaną kwotę  
do realizacji stanowią wynagrodzenia pracowników obsługujących Państwowy Zasób 
Geodezyjny i Kartograficzny wraz z pochodnymi. Aktualizacja jest wymogiem  
dostosowania wielkości planowanych i rzeczywiście zrealizowanych. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(5 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw). 

 
8. 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 na 2008 r. (druk nr 
9/XIX). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że stan na początek roku po 
sprawozdaniach budżetowych należy zwiększyć o kwotę 85 130, 00 zł, co wynika  
z końcowych rozliczeń środków finansowych. Z kolei po stronie wydatkowej kwota  
80 532, 00 zł zwiększy plan zadania pn. „Termomodernizacja jednostki powiatowej  - Dom 
Dziecka w Trzcińsku Zdroju”. Kwota znajdująca się w zobowiązaniach Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi odsetki od środków 
pieniężnych, które muszą zostać przekazane do budżetu Powiatu Gryfińskiego. Natomiast 
suma 3 859, 00 zł jest rezerwą na koniec roku. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(5 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw). 
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Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał czy może pojawić się jeszcze jakiś dodatkowy 
projekt uchwały. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że jeśli chodzi o projekt uchwały  
w sprawie zmian w budżecie to może on ulec zmianie. 
 
Ad. 6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Adam Nycz zapytał jak wygląda sprawa Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie i jak przebiega proces ich łączenia. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że wszyscy pracownicy zostali 
zawiadomieni przez panią dyrektor o zmianie pracodawcy, a nowy pracodawca zobowiązany 
jest do poinformowania wszystkich pracowników, że od dnia 1 września zmienia im się 
pracodawca. Ze strony prawnej to jest tak, że 30 dni wcześniej powinno się informować  
o zmianie pracodawcy, ale z racji takiej, że są to nauczyciele i niektórzy z nich może będą 
chcieli zmienić dotychczasowe miejsce pracy, ta informacja zostanie przedstawiona do końca 
maja b.r. 
 
Radny Adam Nycz zapytał czy Zachodniopomorski Kurator Oświaty zajął stanowisko w tej 
sprawie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że tak. 
 
Radny Czesław Krzemiński powiedział, że emitowany był program w telewizji, w którym 
Kurator wypowiedział się pozytywnie w tej sprawie i uzasadnił, dlaczego nie wyraziłby 
zgody na włączenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 do Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie. Kurator tłumaczył to m.in. w ten sposób, że w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 jest 97 % uczniów zdających maturę, a w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 jest ich 72 %. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że w szkole w Mieszkowicach odbyło się 
spotkanie z rodzicami, na którym zostali oni poinformowani o tym, że uczniowie z klas 
informatycznych będą mogli ukończyć naukę w Mieszkowicach lub w Chojnie. Przy 
obecnych na zebraniu 82 rodzicach (przy właściwej liczbie 96) 100 % osób wyraziło wolę 
kontynuowania nauki przez ich dzieci w Mieszkowicach.  
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał, kto od 1 lipca będzie zarządzał Zespołem Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie, w związku z rezygnacją dyrektor tej placówki.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że tą placówką będzie zarządzała 
przez 2 miesiące osoba pełniąca obowiązki dyrektora i prawdopodobnie będzie nią pani 
wicedyrektor. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał, kiedy zostanie podpisany oryginał porozumienia 
w/s przejęcia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że to leży w gestii Ministerstwa. 
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Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że „na dniach” oryginał porozumienia 
powinien zostać podpisany. 
 
Radny Adam Nycz zapytał czy od 1 września szkoła w Mieszkowicach zostanie przekazana 
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że od 1 stycznia 2009 r. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że oprócz funkcjonowania szkoły istnieją 
inne aspekty wykorzystania budynku w Mieszkowicach, mianowicie z pewnych źródeł 
wiadomo mu, że ma powstać na wzór Paszkowic Centrum Doradztwa Rolniczego. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że o takich sprawach decyduje 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Radny Czesław Krzemiński powiedział, że Powiat Gryfiński nie może sam niczego 
narzucać. 
 
Ad. 4 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gryfinie- wyniki pracy z młodzieżą. 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
przedstawiła informację nt. wyników pracy Poradni (informacja stanowi zał. nr 3  
do niniejszego protokołu). Dyrektor zaznaczyła, że obecność Komisji Spraw Społecznych  
w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej jest związana m.in. z planami jej przeniesienia  
z budynku, w którym się ona teraz znajduje do innego budynku. Dodała,  
że będzie chciała się odnieść do warunków pracy w miejscu, gdzie ma kontynuować 
działalność owa placówka. Dyrektor powiedziała, że Poradnia przy ul. Armii Krajowej 8 
działa od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 19.00, w piątki do godz. 15.00  
i w każdą ostatnią sobotę miesiąca od 9.00. do 13.00 dyżur pełnią psycholog, logopeda, 
pedagog. Kadra Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie stanowi 12 
pracowników pedagogicznych z pełnymi kwalifikacjami adekwatnymi do ich obowiązków 
pracy i zadań dodatkowych nałożonych na nich. Poradnia dysponuje 19 pomieszczeniami,  
z czego 2 pomieszczenia wymagają remontu - a nie jest remontowane, ponieważ w tym 
momencie nie ma sensu. Dyrektor na podstawie kserokopii projektu remontu części budynku 
internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie stwierdziła, że liczba 15 
pomieszczeń proponowanych przez Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
jest niewystarczająca dla sprawnego funkcjonowania poradni. Liczba 18 pomieszczeń to tyle,  
potrzeba pokoi dla właściwego przebiegu pracy tej poradni. W tym miejscu podkreśliła,  
że etat pracy dydaktycznej pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej zawiera 20 godzin i można by pomyśleć, że w 1 gabinecie na zmianę mogą 
pracować 2 osoby, jednakże specyfika pracy jest taka, że po przeprowadzeniu badań 
pracownik jest zmuszony do wydania opinii. Nie może tej opinii przygotować w domu,  
bo potrzebna jest mu przy tym dokumentacja, której nie można wynosić z placówki. W tej 
chwili jest tak, że tylko w jednym gabinecie jest dwóch pracowników, którzy po 4 godzinach 
swojej pracy, przez następne 4 godziny przygotowują opinię z badań. W wyniku takiego 
stanu rzeczy nie ma możliwości zmiany osób w ciągu dnia w 1 gabinecie. Dyrektor 
powiedziała, że ta placówka zajmuje się działalnością diagnostyczną logopedyczną, 
pedagogiczną i psychologiczną; przeprowadza, co roku logopedyczne badania przesiewowe 
głównie w przedszkolach i szkołach; zajmuje się terapią indywidualną i grupową;  
od poniedziałku do czwartku któryś z psychologów pełni; są dyżury w soboty; realizuje 
zadania w zakresie konsultacji w ramach wydawania opinii pedagogiczno - psychologicznej 
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(osoby badające dziecko muszą się skonsultować po badaniu z nauczycielami, pedagogami 
szkolnymi na terenie danej szkoły i tej Poradni, a także z innymi osobami - najczęściej 
rodzicami i kuratorami sądowymi). Poradnia wydaje orzeczenia będące decyzjami 
dotyczącymi potrzeby kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania oraz zajęć 
rewalidacyjno - wychowawczych (te ostatnie dotyczą dzieci upośledzonych w stopniu 
głębokim). Dyrektor powiedziała, że w przedstawionych materiałach podane zostały 
zaokrąglone dane liczbowe z ostatnich 3 lat dla ogólnego zobrazowania sytuacji. Zaznaczyła 
również, że podczas kompleksowej wizyty przeprowadzonej przez Zachodniopomorskie 
Kuratorium Oświaty w marcu w Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna w Gryfinie, wysoko 
oceniona została jej współpraca ze środowiskiem lokalnym (głównie z takimi placówkami, 
jak: szkoły i przedszkola) z pewnymi zaleceniami w doskonaleniu pracy. Co roku Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna w Gryfinie przygotowuje ofertę warsztatów w szkołach dla 
rodziców, nauczycieli i uczniów, z której to oferty korzysta wiele szkół. Oferta ta obejmuje 
zajęcia prowadzone na terenie placówki. Jeśli chodzi o zadania realizowane w I półroczu to 
pojawiła się okazja i utworzono punkt konsultacyjny w Baniach, jednak na krótki czas, bo też 
pieniądze przeznaczono na ograniczony czas jego funkcjonowania, ale na uwagę zasługuje 
fakt, że w czasie działalności tego punktu z jego usług skorzystało 140 osób. Dyżury w tym 
punkcie pełniło 2 psychologów, 1 pedagog i 1 logopeda. Dyrektor stwierdziła, że istnieje 
szansa utworzenia w następnym roku w szkołach punktów konsultacyjnych. Dyrektor 
powiedziała, że zwróciła się z problemem doskonalenia zawodowego pracowników Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie do Starosty Gryfińskiego. Zauważyła,  
że w Szczecinie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wychodzi z ofertą skierowaną przede 
wszystkim do nauczycieli szkół i przedszkoli. Pracownicy z Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Gryfinie wyjeżdżają na szkolenia w głąb Polski, których koszt dwu- lub 
trzydniowy wynosi kilkaset złotych. Poradnia ma zaplanowane szkolenie  
nt. Terapia dzieci agresywnych Rady Pedagogicznej na październik prowadzone przez 
Instytut Ericksonowski z Warszawy i koszt takiego szkolenia całej Rady Pedagogicznej 
wynosi 4 800, 00 zł. Nie bez powodu został wybrany taki temat, ponieważ liczba dzieci 
agresywnych jest coraz większa. Zaznaczyła, że Poradnia otrzymuje mało środków w ramach 
doskonalenia zawodowego pracowników z racji, że jest ich niewielu, wobec czego 
zasugerowała, że zwrócone przez inne placówki oświatowe pieniądze, niewykorzystane  
na ten cel w roku 2007, mogą zostać w inny sposób podzielone, albo przekazane Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej. Powiedziała, że nie chodzi tu o zwiększenie budżetu  
tej poradni, bowiem od 3 lat każdy rok budżetowy zamyka ona bez długów  
i bez wymagalnych zobowiązań oraz radzi sobie z tymi pieniędzmi, które dostaje. Dyrektor 
podkreśliła również, że została poinformowana przez główną księgową Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej, że w tym roku też nie będzie długów, mimo podwyżek  
w wynagrodzeniach dla pracowników administracji i obsługi, jakie zostały zaplanowane. 
Jedyny problem, jaki ciąży na poradni to środki na szkolenie zawodowe pracowników. 
Zaznaczyła, że rozmawiała już ze Starostą Gryfińskim i jest szansa, że w tej sprawie uda się 
coś zrobić. Dyrektor zwróciła uwagę na to, że warunki w obecnym miejscu, w którym 
poradnia się znajduje są bardzo dobre. Remont jednego pomieszczenia załatwiłby problem, 
ponieważ każdy z pracowników miałby swój gabinet. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że trzeba doliczyć do tych 15 pomieszczeń 
w internacie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 jeszcze 1, które dawniej służyło jako 
„błękitny pokój”, gdyż zostanie on przeniesiony w inne miejsce. 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
powiedziała, że w takim razie będzie brakowało jeszcze 2 pomieszczeń. 
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Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler zapytał, dlaczego kadra licząca 12 pracowników 
potrzebuje aż 18 gabinetów. 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
odpowiedziała, że pozostałe gabinety są przeznaczone na sekretariat, księgowość, dyrekcję i 2 
sale do zajęć terapii grupowej. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler zapytał, kto pracuje w salach grupowych. 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
odpowiedziała, że w tych salach pracują pracownicy pedagogiczni. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler zapytał czy to są ci sami pracownicy, którzy mają 
swoje gabinety. 
  
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
odpowiedziała, że tak. Dodała, że terapię grupową w różnych godzinach i różnych dniach 
prowadzi 2 logopedów, pedagog i psycholog. W rzeczywistości na czas trwania terapii, czyli 
na 90 minut gabinet pozostaje przez nich opuszczony, ale mimo wszystko to i tak za krótki 
czas na przeprowadzenie diagnozy przez innego pracownika, ponieważ za pośrednictwem 
tych narzędzi diagnostycznych, którymi posługują się pracownicy Poradni  
(bo są one standardowe, wykorzystywane przez poradnie w całej Polsce) badanie 
przeprowadza się około 3 godzin i w trakcie takiego badania nie można przenosić badanego 
dziecka z jednego pomieszczenia do innego. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że rozumie to, że pracownicy bronią tego, 
żeby placówka została na swoim miejscu, bo warunki są dogodne. 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
powiedziała, że „nie” pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie  
w sprawie przeniesienia placówki nie stanowi znaczenia dla Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że poprzednie „nie” Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
w Gryfinie spowodowało, że przez 7 lat do chwili obecnej była ona „głucha” na to, co Powiat 
Gryfiński jej nakazał. 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska -  
zaznaczyła, że chciałaby, aby warunki, do których będzie przeniesiona ta poradnia, nie były 
gorsze od obecnych. 
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że z tego, co widać te warunki nie będą gorsze. 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
powiedziała, że Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Andrzej Krzemiński w momencie przeglądania przez nią planów 
zagospodarowania części budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie przeznaczonej na poradnię, nie miał zbytniej wiedzy na temat tamtejszych 
warunków. Powiedziała też, że należałoby wyciszyć gabinety psychologów i pedagogów, 
bowiem pojawił się już wcześniej zarzut niewyciszonych gabinetów ze strony Kuratorium 
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Oświaty w Szczecinie. Powiedziała również, że nie chciałaby, aby jej dwóch pracowników 
obsługi (pracująca na pół etatu sprzątaczka i na etat konserwator) straciło pracę. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie nie ma swojego pracownika obsługi na stałe tylko z wynajmu, czyli też 
potrzebowałoby takiej osoby, wobec czego sprzątaczka mogłaby pracować na cały etat. 
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że sprawy administracyjne trzeba będzie wspólnie ustalić  
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł podziękował Dyrektor Poradni Psychologiczno  
- Pedagogicznej w Gryfinie Jolancie Majewskiej za skrupulatne przygotowanie informacji  
i możliwość przeprowadzenia obrad w Poradni oraz powiedział, że Powiat Gryfiński zrobi 
wszystko, żeby „dopiąć” sprawę do końca i pomieszczenia, które Poradnia otrzyma były 
przygotowane na wysokim standardzie. 
 
Radny Adam Nycz zapytał czy zmieniła się personalna atmosfera pracy w Poradni, która 
kilka lat temu nie była nad wyraz dobra. 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
odpowiedziała, że nie pracuje się łatwo z osobami dorosłymi, ale udaje jej się porozumiewać  
i załatwiać sprawy z pracownikami. Dodała, że Kuratorium Oświaty w Szczecinie wystąpiło  
z wnioskiem o ocenę jej pracy i Rada Pedagogiczna wystawiła jej bardzo pozytywną opinię, 
czyli jej relacje z pracownikami nie są najgorsze. 
 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Agnieszka Małyszko                                                   
            
 
                                                                                                  Przewodniczący Komisji 
                                                                                                       
                                                                                                         Bogusław Kozioł 
  
 
 
 
 
  


