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PROTOKÓŁ NR 32/13 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 19.02.2013 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 17.15 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, sekretarz powiatu Barbara Rawecka, 
skarbnik powiatu Izabela Świderek. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził przewodniczący komisji Robert Pankratow. Głównym tematem posiedzenia była 
analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 32 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 31/13 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (3 za,  
0 przeciw, 0 wstrz.).  
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2013 rok (druk nr 8/XXI); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w proponowanym projekcie uchwały 
zmiany wynikają zarówno z otrzymania środków zewnętrznych, jak i z doprecyzowania 
planów finansowych zadań rozpoczętych w roku poprzednim i kontynuowanych w roku 
bieżącym. Powiat otrzymał środki w ramach nowego programu „Piramida kompetencji  
- II edycja” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie. W związku z tym plan 
dochodów powiatu ulega zwiększeniu o 31 250,00 zł. Ponadto została skorygowana kwota 
przyznawana powiatowi, zgodnie z obowiązującym algorytmem, na środki Funduszu Pracy. 
Wielkości prognozowane włączone do budżetu powiatu, w chwili obecnej zweryfikowane 
okazały się wyższe o kwotę 5 700, 00 zł i taka kwota zostaje wprowadzona po stronie 
dochodu. Środki są przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego 
Urzędu Pracy. Ponadto zostały włączone środki pochodzące z rozliczeń wcześniej 
realizowanych projektów przez ZSP nr 2 w Gryfinie, środki stanowiące refundację 
poniesionych wydatków również zostały włączone po stronie dochodów. Zmiana wydatków, 
a konkretnie ich zwiększenie wynika ze zwiększenia dochodów i przeznaczenia tych środków 
na zadania realizowane przez jednostki. Wszystkie zmiany zawarte w projekcie uchwały  
w części opisowej zostały również przedstawione w formie załączników. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za rok 2012 (druk 
nr 9/XXI); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła sprawozdanie z dokonanych umorzeń 
wierzytelności oraz ulg za rok 2012. 
 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. 
Posiedzenie opuściła skarbnik powiatu Izabela Świderek. 
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim a Gminą Gryfino w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania 
własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16 (druk nr 3/XXI); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  powiedział, że druk ten związany jest ściśle  
z kolejnym. W poprzedniej kadencji Rada Powiatu powierzyła gminie Gryfino zadanie  
na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego. W ramach tego porozumienia gmina uzupełniła 
je o gimnazjum i obecnie nazywa się to Zespół Szkół Ogólnokształcących. W zawartym 
porozumieniu znajduje się wymóg taki, ponieważ zadanie to jest cały czas realizowane  
i w każdym czasie z zachowaniem odpowiednich terminów, może być wypowiedziane. Jeżeli 
ma dojść do jakiejś zmiany to musi zostać w tej kwestii wyrażona zgoda Rady Powiatu. 
Gmina Gryfino zwróciła się do powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na likwidację  
I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Gryfinie. W ustawie o systemie oświaty zaszły zmiany i licea profilowane po prostu 
przestały istnieć. Również w liceum profilowanym nie było naboru, w związku z tym był to 
jakby po prostu szyld. Młodzież nie była zainteresowana tego typu szkołą. Licea profilowane 
nie sprawdziły się na terenie całego kraju. Zgodnie z ustawą, uchwały o przekształceniach  
i likwidacjach w szkołach należy podejmować do końca lutego. Stąd musi być wyrażona 
zgoda Rady Powiatu. Zmiana w aneksie do porozumienia polega na wyrażeniu zgody na 
skreślenie ze struktury Zespołu Szkół Ogólnokształcących, I Liceum Profilowanego. Jedna  
z komisji w trakcie dyskusji zaproponowała zmianę, która została doprecyzowana przez 
Zarząd w § 2 W porozumieniu § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 6.1. Gmina zobowiązuje się 
do wybudowania sali gimnastycznej na terenie nieruchomości należącej do Powiatu, 
wykorzystywanej przez Zespół Szkół do 2015 roku”. Druga zmiana to wprowadzenie  
w preambule Zespół Szkół Ogólnokształcących, kiedyś w porozumieniu użyta była stara 
nazwa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Dodał, że gmina Gryfino zobowiązała się 
wybudować salę gimnastyczną, na którą w porozumieniu nie była określona data realizacji. 
Podczas propozycji wprowadzenia zmiany do porozumienia zawarto również datę,  
ale wówczas burmistrz tego nie podpisał. Może się zdarzyć, że padnie propozycja ze strony 
gminy w przyszłości aby zawrzeć kolejny aneks zmieniający datę realizacji wybudowania 
sali. Gmina posiada dokumentację techniczną i przygotowuje przyłącza, jednak jest to duży 
wydatek rzędu 18 milionów złotych. Być może za następnej kadencji Rada Powiatu może 
dojść do wniosku, że umowa nie została zrealizowana w zakresie poprawy warunków, 
ponieważ nie ma sali gimnastycznej i zwiększyła się ilość uczniów o gimnazjum, w związku  
z czym na przykład zażądać od gminy opłaty za korzystanie z budynku. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami.  
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na likwidację I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących  w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16 (druk nr 4/XXI); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru likwidacji Liceum 
Ogólnokształcącego Uzupełniającego im. ppor. Ryszarda Kuleszy wchodzącego  
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 
(druk nr 5/XXI); 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  powiedział, że tu jest ta sama sytuacja tylko,  
że likwidowane jest Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające, ponieważ takowej struktury 
obecnie nie ma w ustawie  o systemie oświaty. Powiedział, że dołączony zostanie do druku 5  
i 6 suplement o powodach dlaczego takie struktury szkół przestały istnieć, z powodów  
np. zmiany przepisów, braku naboru lub braku chętnych. Starosta dodał, że projekty uchwał 
druk nr 5 i 6 dotyczą zamiaru likwidacji to znaczy, że jeszcze raz taka uchwała pojawi się już 
o samej likwidacji.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru likwidacji 
niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Gryfinie, ul. Łużycka 91 (druk nr 6/XXI); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  powiedział, że jest to projekt dotyczący zamiaru 
likwidacji niektórych szkół. Radna E. Dudar zaproponowała, co zostanie na pewno 
przeanalizowane, pozostawienie możliwości funkcjonowania Policealnej Szkoły Zawodowej, 
która być może będzie dobrym kierunkiem rozwoju dla ZSP nr 2 w Gryfinie. Po rozmowach  
z dyrekcją i gronem pedagogicznym zostanie przeanalizowane, czy pozostawić Policealną 
Szkołę Zawodową i odpowiednio zaproponowane w ostatecznym projekcie uchwały.  
 
Radny Labib Zair powiedział, że szkoła również wymaga dobrej reklamy. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  zgodził się i podał za przykład ZSP nr 1 w Chojnie, 
gdzie dyrekcja w ten sposób pozyskała absolwentów gimnazjum nawet i z powiatu 
myśliborskiego oferując im dodatkowe zajęcia czy internat. Pomysłem na pozyskiwanie 
uczniów jest też dobrze dobrany patronat szkoły, organizowanie pod tym kierunkiem zajęć 
wyjazdowych dla uczniów.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru rozwiązania 
Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82 oraz zamiaru likwidacji 
Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie 
wchodzących w jego skład oraz włączenia Szkoły Podstawowej Specjalnej 
i Gimnazjum Specjalnego w Nowym Czarnowie do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, ul. Podmurze 4 i zmiany nazwy 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie na Powiatowy Zespół 
Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Chojnie (druk nr 7/XXI); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  powiedział, że wielokrotnie Rada i Zarząd 
zajmowali się szkolnictwem specjalnym w powiecie w okresie ostatnich sześciu lat. Pod 
koniec 2006 roku, kiedy powiat był w trudnej sytuacji finansowej został przez Radę  
II kadencji przyjęty program naprawczy dot. racjonalizacji praktycznie każdego segmentu 
zadań, za prowadzenie których odpowiada powiat. Problem zawsze był bardzo złożony, lecz 
pokazuje to że myślenia wielu różnych ludzi było podobne i nie miało nic wspólnego  
z miejscem pochodzenia. Wówczas na bazie tamtejszych doświadczeń sformułowany został 
pomysł utworzenia jednej placówki szkolnictwa specjalnego polegający na połączeniu szkoły 
w Gryfinie z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Chojnie w celu utworzenia jednej 
placówki w Chojnie. To sformułowanie miało swoje przełożenie praktyczne na wymiar 
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finansowy. Powstała dokumentacja techniczna na przełomie II i III kadencji, lecz do realizacji 
programu naprawczego dochodziło w kolejnych kadencjach. Środki finansowe zostały 
zaangażowane na internat i poprawę bazy w Chojnie. Zarząd Powiatu rozważał w swoich 
planach, m.in. w uchwale Zarządu z dnia 16 stycznia 2007 roku, gdzie rozważany był pomysł 
przekazania prowadzenia tego segmentu innej jednostce. Niestety nie znaleźli się chętni. 
Kontynuując ten temat w 2009 roku ściśle związany z wielkością subwencji i demografią,  
w dniu 12 lutego 2009 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę o przekształceniu tego zespołu  
w Gryfinie w filię i włączeniu do głównego ośrodka w Chojnie. W tamtym czasie opinie  
do projektu były wiążące i uchwała została uchylona przez kuratora oświaty. Powiat odwołał 
się od tej decyzji do ministerstwa, które z kolei uchyliło decyzję kuratora. Umożliwiało to 
zatem wykonanie zmian natomiast Zarząd stwierdził, że dużo czasu zostało poświęcone na 
wyjaśniania z kuratorium tej sprawy i odstąpił od zamiaru realizacji tego pomysłu. W miejsce 
tego przyjęta została taka strategia, że zespół szkół będzie pomału wygaszany, miało to 
polegać na tym, że Zarząd nie wyrażał zgody w arkuszu organizacyjnym szkoły na tworzenie 
klas pierwszych szkoły podstawowej, a kolejne roczniki opuszczały szkołę. Oczywiście 
wówczas kiedy nabór do klas będzie mniejszy niż wynika to z ustawy o liczebności klas. 
Niestety nigdy nie udaje się utworzyć takowej klasy z kilku powodów. Wygaszanie szkół 
specjalnych okazuje się dosyć trudne, z uwagi na to, że rady pedagogiczne mogą przedłużać 
przebywanie uczniów do 21 roku życia. Jak wynika z danych sytuacja jest taka, że w samej 
szkole na Łużyckiej jest 36 dzieci na 16 nauczycieli. Jest to duża dysproporcja. Tak to 
wyglądu z punktu widzenia historii, że Zarząd zajmuje się tematem nie od teraz i w sposób 
nagły. Ruchy mają na celu podniesienie jakości nauczania i wyeliminować złe sytuacje, które 
nie zawsze służą dobru dziecka. Większość wniosków, które legło u podstaw obecnie 
przygotowanego projektu uchwały jest właściwie zapisana w strategii optymalizacji 
szkolnictwa specjalnego. Ze strategii można odczytać, że porównując szkoły specjalne  
na terenie powiatu do szkół w Polsce to generalnie szkoły specjalne i ośrodki szkolno-
wychowawcze, żeby świadczyć dobrze swoje zadania dotyczące edukowania ale i  poprawy 
bazy, to są to szkoły na poziomie ponad stu uczniów. W powiecie gryfińskim w rezultacie są 
trzy szkoły: w Gryfinie, Nowym Czarnowie i Chojnie. Na dzień dzisiejszy we wszystkich 
tych szkołach jest poniżej stu dzieci. Największy wysiłek w ciągu dwóch ostatnich lat 
wykonała Chojna uruchamiając kolejne klasy i nauczając łącznie 90 dzieci. Przewagą Chojny 
jest posiadanie internatu w swoich strukturach dla zamiejscowych osób. Uczniów  
w pozostałych szkołach jest 36 i 40. Należy również brać pod uwagę częstotliwość 
uczęszczania dzieci na zajęcia. Przy takim rozdrobnieniu powiat nie jest w stanie zapewnić 
wymaganego standardu ilościowego. W strategii wykazane jest 269 dzieci z orzeczeniami, 
które teoretycznie powinny trafić do szkół specjalnych. Dzieci te nie trafiają do szkół  
na terenie powiatu, przede wszystkim dlatego że samo orzecznictwo nie powoduje, że rodzic 
ma obowiązek zaprowadzić dziecko do takiej szkoły. Często orzecznictwa pozostają jedynie 
do dyspozycji rodzica, który uważa że jego dziecko mimo wszystko przynajmniej na początku 
da sobie radę w publicznej szkole. W gimnazjach zaczynają się pojawiać problemy takich 
uczniów, za czym idą wnioski na nauczanie indywidualne. Pozostaje jedynie przekonywać 
takich rodziców, że dla ich dzieci najlepszym sposobem na edukację są szkoły specjalne.  
Z populacji 269 dzieci do szkół specjalnych na terenie powiatu trafia około 140 dzieci. Reszta 
tych dzieci albo trafia do szkół ogólnych albo idzie do szkół spoza powiatu, bo taki wybór 
mają rodzice. Na terenie przede wszystkim gminy Gryfino i Widuchowa tworzone są klasy 
integracyjne. Właśnie ze względu na taki a nie inny wybór rodziców powiat nie jest w stanie 
zaprojektować i wyliczyć ilości dzieci. Z danych statystycznych wynika, że najwięcej 
uczniów trafia do szkół specjalnych w klasach już gimnazjalnych, w których ewidentnie 
widać, że dziecko nie radzi sobie w ogólnej szkole. W szkołach specjalnych na poziomie 
podstawowym łączy się klasy na poziomie I, II, III i IV, V i VI, bo nie można stworzyć jednej 
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dziesięcioosobowej klasy. Z szacowaniem jest jeszcze taki problem, że wydawane orzeczenia 
są na pewien okres po którym następuje sprawdzenie wyników dziecka, jednakże często  
po upływie okresu orzeczenia rodzic nie pojawia się z dzieckiem w poradni. To jest ten 
problem demograficzny, który jak wynika ze strategii w tym zakresie nic się nie zmieni,  
a będzie się jeszcze stopniowo pogarszać.  Pokazuje to, że jeżeli powiat nic nie zmieni to 
zachowany zostanie obecny stan, a w części obiektów należy poprawić warunki, które 
polepszają jakość nauczania. W zeszłym roku powiat wybudował szkołę w Nowym 
Czarnowie. Szkoła na ulicy Łużyckiej najbardziej odstaje jakościowo technicznie  
od pozostałych baz szkół. A wzięło się to z tego, ze już wcześniej zostały podjęte pewne 
decyzje w jakim kierunku należy podążać. W strategii wykazane jest że powiat co roku musi 
zwiększać dokładanie do tej szkoły. Oczywiście do szkół należy dokładać jednakże na pewno 
w celu polepszenia jakości. W roku 2010/2011 powiat dołożył 670 000 zł, w roku 2011/2012 
już 1 200 000 zł do ZSS w Gryfinie. Sytuacja zaczyna się taka, że ze względu na proporcję 
nauczycieli do uczniów, powiat dokłada do wynagrodzeń nauczycieli a nie jedynie do bazy. 
W celu zatrzymania tego procesu i jednocześnie nadania nowej jakości to pewne działania są 
nieuchronne. Zarząd proponuje rozwiązać istniejący zespół w Gryfinie na ulicy Łużyckiej  
tj. szkołę podstawową i gimnazjum, na co nie jest wymagana zgoda związków, bo zgodnie  
z przepisami to rada powiatu powołuje i likwiduje zespoły szkół. Natomiast w ramach 
zespołów działają szkoły i tu wymagane są opinie związków zawodowych a później też 
kuratora. Dalej włączenie w struktury Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie i dwóch 
pozostałych szkół podstawowej i gimnazjalnej w Nowym Czarnowie, utworzenie nowego 
Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Chojnie. Realizując 
tę uchwałę zostaną przeniesione dzieci z częścią nauczycieli do Nowego Czarnowa. 
Stworzony zostanie nowy zespół w Chojnie z jedną dyrekcją, księgowością i administracją, 
również w celu lepszego wykorzystania i zarządzania kadrą pedagogiczną. W nowej 
strukturze jest szansa na stworzenie dobrej jakości nauczania dla uczniów i nauczycieli.  
Do września zostaną również w Nowym Czarnowie dokonane szybkie remonty dotychczas 
wykorzystywanych budynków i przebudowania ścianek działowych w dwóch klasach  
i połączenia ich przesuwnymi drzwiami w jedną dużą salę lekcyjną. Z przedstawionych 
danych wynika, że w zespole szkół na Łużyckiej jest 8 nauczycieli w wieku emerytalnym 
mających możliwość odejścia na emeryturę, 3 osoby są mające podwójne zatrudnienie, zatem 
nie pozostaną bez pracy i jeszcze w SOSW w Chojnie są osoby, które osiągnęły już wiek 
emerytalny. Podsumowując koszt związany z utratą pracy byłby w tym wypadku minimalny. 
Starosta zwrócił uwagę na dosyć ważny aspekt, że w związku z wydłużeniem wieku 
emerytalnego do 67 roku życia, został w Karcie Nauczyciela skreślony przepis, który odsyłał 
nauczyciela emeryta na zasłużoną emeryturę. Dzisiaj jest taka sytuacja, że nawet w wyniku 
osiągnięcia wieku emerytalnego plus wypracowania lat, właściwie jedyną rzeczą w celu 
zwolnienia stanowiska dla młodego nauczyciela jest niezapewnienie mu godzin stawiając  
w stan nieczynny zawodowo albo niestety likwidacja szkół. Starosta dodał, że instytucje  
na terenie powiatu powinny działać jako jedność, bez prowadzenia konkurencji i bez podziału 
na gminy. I tak na przykład, w chwili obecnej działa Powiatowy Urząd Pracy, gdzie jest jeden 
dyrektor w Gryfinie i jego zastępca w Chojnie, a pracownicy spotykają się, wspólnie piszą  
i realizują projekty. Tak działa też Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, której dyrektor 
pracuje w Gryfinie i w razie potrzeby dojeżdża do Chojny. Przeniesienie szkoły z Łużyckiej 
do Nowego Czarnowa zwiększy subwencję o tzw. dodatek wiejski. Poruszany problem 
dojazdu z Gryfina do Nowego Czarnowa to tak naprawdę żaden problem bo raptem jest to  
o trzy przystanki dalej. Gmina ma obowiązek pokrywania lub organizowania przejazdu 
indywidualnego. W budynku ZSS w Gryfinie znajdują się mieszkania. Istnieją dwa projektu 
budowlane. Jeden na przeniesienie tam Powiatowego Urzędu Pracy, jednakże drugi plan był 
taki, aby przenieść PUP na ulicę Sprzymierzonych do budynku po Agencji Rolnej. 
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Powiatowy Urząd Pracy zostanie przeniesiony do budynku na ulicy Łużyckiej, remontując 
pomieszczenia wewnątrz systemem wykorzystania robót publicznych, a z czasem i z zewnątrz 
zostanie poprawiony wygląd. Budynek na Sprzymierzonych najprawdopodobniej zostanie 
sprzedany. Mieszkania w budynku na Łużyckiej pozostałyby tak, jak są aczkolwiek jeden  
z tamtejszych lokatorów zalega z czynszem na około 30 000 zł. Powiat posiada wyrok 
eksmisyjny na lokal socjalny, na co gmina nie ma takich lokali i powiat będzie domagał się 
zwrotu kosztów od niej. A jak jakieś mieszkanie się zwolni to będzie wykorzystywane  
na potrzeby mieszkań chronionych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie. 
 
Radny Labib Zair powiedział, że pomysł jest odważny, lecz czy takie zagęszczenie uczniów 
w jednej szkole jest zgodne z normami? Takie dzieci wymagają odpowiednich warunków, 
bazy i przygotowanej kadry nauczycielskiej. Drugi problem to jest obecność dzieci  
z orzeczeniami lekarskimi w szkołach ogólnych. Wymaga to rozwiązania systemowego.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  odpowiedział, że jest przekonany że dzieci w nowej 
szkole będą miały lepiej. Jeżeli chodzi o normy pracy nauczania to wszystko zawierane jest  
w arkuszach organizacyjnych, bo są to rzeczy ustawowe, związane z nadzorem i wizytacjami 
kuratorium oświaty. Odnośnie norm metrów przeznaczonych na jednego ucznia w klasie to 
szkoła w Nowym Czarnowie niewątpliwie spełnia wszelkie normy. Poza tym szkoła jest 
dostosowana dla uczniów na wózkach z upośledzeniem głębokim.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka  powiedziała, że kiedyś to było tak, że jak w szkole 
stwierdzono, że dziecko ma problemy w nauce i deficyty rozwojowe wówczas dyrekcja 
rozmawiała z rodzicem i kierowała na wniosek rodzica dziecko do poradni, która przysyłała 
do szkoły opinię o której rozmawiało się z rodzicem ustalając zasady, proponując 
rzeczywiście szkołę specjalną, ewentualnie nauczanie indywidualne bądź takie, że dziecko ma 
deficyt rozwojowy ale nie musi opuszczać szkoły masowej. Obecnie szkoła nie otrzymuje 
orzeczenia z poradni i staje się ono własnością rodzica, od którego woli zależy czy okaże je 
czy nie szkole. 
 
Radny Eugeniusz Stachera powiedział, że zamiar likwidacji zespołu jest na pewno 
działaniem niepopularnym społecznie jednakże ktoś musi podejmować takie decyzje.  
Podjęcie dzisiejszej uchwały będzie dopiero początkiem debaty o likwidacji, a zarazem 
przyzwoleniem dla Zarządu na podjęcie rozmów z rodzicami, kuratorem. Zapytał, czy radni 
będą mogli przysłuchiwać się takim rozmowom i opiniom. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  odpowiedział, że przekształcenia wywołują emocje. 
Dodał, że jeżeli będzie wolą radnych uczestniczenie w spotkaniach to oczywiście będą mogli. 
 
Radny Labib Zair powiedział, że ważne oczywiście są sprawy ekonomiczne. Dobrze,  
że poprawią się warunki, które będą nowoczesne, a zespół z nowym podejściem. Jednakże nie 
można zapomnieć w tym wszystkim o normie przeznaczonej dla ucznia i aspekcie ludzkim 
sprawy, który musi być decydującym czynnikiem. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  odpowiedział, że takie normy analizowane były 
przy tworzeniu strategii szkolnictwa specjalnego dla powiatu gryfińskiego, gdzie opisany jest 
stan bazy. Warunki nauki w Nowym Czarnowie i Chojnie określone zostały jako dobre, 
warunki nauki w Gryfinie jako złe. Przy czym w Nowym Czarnowie warunki siedziby 
określone przez autora jako dobre, ich wadą jest jednak wielkość i ilość sal lekcyjnych. 
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Zarząd wziął to pod uwagę i przygotowuje zmiany w celu powiększenia sal o możliwość 
zainstalowania w miejscu ścianek działowych przesuwnych drzwi i przygotowanie 
dodatkowych pomieszczeń w budynku, w którym mieściła się do tej pory cała szkoła  
w Nowym Czarnowie.  
 

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

 
Ad. 7 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący komisji Robert Pankratow powiedział, że komisja zapoznała się  
z informacją dotyczącą ilości zatrudnienia w wybranych starostwach w wydziałach 
budownictwa, która stanowi załącznik nr 3. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  dodał, że jest to odpowiedź na zapytanie radnego  
J. Zgody, który zapewne działał na rzecz dobrego wizerunku powiatu i chciałby, aby sprawy 
budowlane były załatwiane jak najszybciej. Są ustawowe terminy, jednakże zdarza się,  
że niektóre terminy są przedłużane a bierze się to z różnych względów, przede wszystkim  
z niedociągnięć w składanych projektach, przekazywane to później jest jako, że to urzędnicy 
nie nadążają. Oczywiście można byłoby zwiększyć zatrudnienie, jednakże nie byłoby to 
gwarancją, że będzie wszystko szybciej zrobione. Starosta dodał, że wszystkim zależy na tym, 
aby petent był jak najszybciej obsłużony. 
 
Radny Eugeniusz Stachera powiedział, że w poniedziałek uczestniczył w wizji lokalnej 
przepustu w miejscowości Widuchowa, będącego przedmiotem sporu, zdjęcia stanowią 
załącznik nr 4. Radny w imieniu swoim i Wójta Widuchowej poprosił o spotkanie  
w Widuchowej w sprawie rurociągu znajdującego się pod drogą powiatową i złym stanem 
drogi. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  odpowiedział, że przyjedzie zobaczyć.  
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17.15 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Robert Pankratow 


