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  PROTOKÓŁ NR 7/11 
 Z WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYC H 

w dniu 5.07.2011 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie, następnie kontynuowane było w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie i o godz. 12.25 zakończyło się w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie.  
W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) Naczelnik 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Madejak-Saków, 
kierownicy odwiedzanych jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. Posiedzenie 
otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak. 
Głównym punktem posiedzenia było przedstawienie informacji w zakresie zadań 
realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 7 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony i stanowi 
zał. nr 2. 
 
Protokoły z 5 i 6 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych zostały przyjęte jednogłośnie.  
 
Ad.4 Przedstawienie informacji w zakresie zadań realizowanych przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie. 
 

• Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Gryfinie; 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
powiedziała, że funkcję dyrektora sprawuje od 1 września 2005 r. Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna jest placówką oświatową działającą na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty. Głównym zadaniem Poradni określonym  
w ustawie jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, 
rodzicom, nauczycielom oraz młodzieży w wyborze kierunków kształcenia. Poradnia  
w Gryfinie i filia w Chojnie jest placówką działającą na terenie Powiatu Gryfińskiego, 
współpracuje z 12 przedszkolami, 49 szkołami podstawowych i gimnazjami, 4 szkołami 
ponadgimnazjalnymi, 2 placówkami poza oświatowymi – Domem Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie, Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawcza w Chojnie. 
Ponadto Poradnia współpracuje z innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci, rodziny, 
tj. gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, Prokuraturą, Sądem, Policją, Strażą Miejską  
w Gryfinie, lekarzami oraz innymi poradniami.  
Po słowie wstępu Dyrektor przedstawiła informację nt. zakresu zadań realizowanych przez 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie, stanowiącą zał. nr 3 do niniejszego 
protokołu.  
 
Radny Zbigniew Głąbała zapytał, czy zespół szkół, zarówno gimnazjum jak i szkoła 
podstawowa w Kołbaczu współpracują z Poradnią, podobnie jak Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starym Czarnowie. 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
odpowiedziała, że Poradnia współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Starym Czarnowie i dodała, że takie działania były podjęte już w tym roku. Odnosząc  
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się do współpracy jednostki z placówkami szkolnymi w Kołbaczu poinformowała, że pojawia 
się pewna trudność, jeżeli chodzi o połączenie komunikacyjne. Jeżeli chodzi o wyznaczenie 
terminu badań to Poradnia dostosowuje go dla rodziców dzieci z terenu Gminy Starego 
Czarnowa do rozkładu jazdy autobusów. Dodała, że istnieje współpraca z dyrektorem szkoły 
jak również z pedagogiem. Bardzo często konsultowane są przypadki dzieci, które trafiają  
do Poradni. W wielu gminach są różne miejscowości i różne sytuacje. Dodała, że Poradnia 
bardzo ceni sobie tą współpracę, z obopólną korzyścią.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, jakie Dyrektor ma uwagi pozytywne bądź negatywne 
do pracy szkół, placówek z terenu Powiatu. 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
odpowiedziała, że potrzebują kontaktu ze szkołą w celu większego dotarcia do rodziców, 
ponieważ często nie wiedzą, po co jest Poradnia i boją się do niej przychodzić. 
Poinformowała, że rada podsumowująca rok szkolny złożyła wniosek, aby zwracać  
się z prośbą do dyrektorów szkół o możliwość uczestniczenia we wrześniu lub październiku 
w spotkaniach z rodzicami w celu przedstawienia, czym zajmuje się Poradnia. Do jednostki 
nie trafiają tylko dzieci z trudnościami, niepełnosprawne, ale również dzieci zdolne,  
dla których nauczyciel musi napisać program. Dodała, że jest bardzo zadowolona  
ze współpracy z pedagogami szkolnymi. Współpraca przez lata stała się bardziej ściślejsza, 
jeżeli chodzi o północne gminy Powiatu, ale Poradnia dąży do tego, aby było tak na całym 
terenie Powiatu, tj. w zakresie spotkań, wymiany informacji, wymiany doświadczeń. 
Zaznaczyła, że jest ogromie wdzięczna wielu pedagogom szkolnym za to, że tak skrupulatnie 
dopilnowują kompletów dokumentacji, które są składane. Dzieci przyjmowane są tylko  
i wyłącznie na wniosek rodzica, jednak potrzebna jest dodatkowa informacja ze szkoły  
od nauczyciela. Wynika to z tego, że poradnia chce wiedzieć, jak dziecko funkcjonuje  
w szkole. Dyrektor poinformowała, że chciałaby rozszerzyć współpracę w zakresie nowych 
przepisów dotyczących lokalizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznych. Pracownicy 
Poradni doskonalą się w tym zakresie. Dyrektor wyjaśniła, że w wielu szkołach była na tego 
typu spotkaniach, jednak nie we wszystkich. Jeździ do szkół, od których otrzymuje sygnały  
z prośbą o przyjazd. W tym roku, jak również w ubiegłym było organizowane dwudniowe 
wielogodzinne szkolenie „Interwencja kryzysowa w oświacie”. Było to szkolenie odpłatne,  
na które zgłosiło się 50 osób, w tym 8 pracowników Poradni. Szkolenie  
było bardzo cenne z tego względu, że w jednym miejscu spotykali się nauczyciele, 
pedagodzy, pracownicy Poradni na całkiem innym gruncie. Powstała integracja tej grupy. 
Dodała, że chciałaby utrwalać takie działania. Zdaje sobie sprawę, że wiąże się to z kosztami  
dla szkół, ale każdy z dyrektorów ma pewną pulę środków finansowych zabezpieczonych 
na doskonalenie zawodowe. Poradnia ma bardzo dobre warunki lokalowe. Dzięki internatowi 
mają możliwość wynajęcia osobie przeprowadzającej szkolenie pokoju z wyżywieniem. 
Organizacja takiego szkolenia jest naprawdę dobra. Dyrektor poinformowała, że chce 
utrwalać i rozwijać pracę z pedagogami, przekazywać informację rodzicom o tym, czym 
zajmuje się Poradnia, docierać do nowych nauczycieli, ponieważ nie zawsze nauczyciele  
z doświadczeniem przekazują informację o działaniach Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, a także bardziej skutecznie informować, przekazywać wiedzę na temat 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
 
Radna Alicja Kordylasińska jako dyrektor szkoły zasugerowała, aby raz w semestrze takie 
szkolenia odbywały się dla nauczycieli, nie tylko dla pedagogów, szczególnie w kontekście 
nowego rozporządzenia. 
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Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
odpowiedziała, że pracownicy Poradni są bardzo otwarci na spotkania w szkołach. Jednej 
bądź dwóm osobom z Poradni jest łatwiej dojechać do szkoły niż dziesięciu bądź piętnastu 
nauczycielom. Jest możliwość przeprowadzenia takiego szkolenia w jednym z obiektów 
jednostki. Dodała, że w takich przypadkach oczekuje na informację ze szkoły o chęci 
szkolenia. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, kiedy można się dowiadywać na temat 
zatwierdzonych tematów szkoleń dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli.  
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
odpowiedziała, że na dzień 16 września została zaplanowana pierwsza Rada. Dodała,  
że do jednostki w Gryfinie spływa mniej propozycji tematów szkoleń w przeciwieństwie  
do Chojny. Na przełomie września-października odbędą się spotkania dla pedagogów, 
najpóźniej propozycje będą wręczone na tych spotkaniach. Jeżeli dana szkoła wystąpiła  
do Poradni z jakimś tematem szkolenia, to będzie robione wszystko, aby temu sprostać.  
 
Komisja Spraw Społecznych udała się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie. 
 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie; 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – 
Nowicka powiedziała, że jednostka składa się z kilku niezależnych instytucji.  
Jest 14 pracowników, obecnie 3 osoby są na pracach interwencyjnych na ½ etatu-są to osoby 
niepełnosprawne. Jednostka jest zlepkiem kilku instytucji, tj. Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej z hostelem, w którym można schronić ofiarę przemocy z terenu Powiatu. 
Ponadto Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz jednostki zajmujące  
się placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, domami pomocy społecznej, rodzinami 
zastępczymi, całą obsługą PFRON. Do każdego zadania jest przydzielona jedna osoba.  
Jednostka poza środkami własnymi pozyskuje środki zewnętrzne. W tym roku PCPR  
ma ponad 1 700 000,00 zł, dwa projekty przeszły na kwotę 110 000,00 zł. Ponadto jednostka 
realizuje projekty o mniejszej, kilkutysięcznej wartości. Generalnie środki finansowe 
wystarczają na funkcjonowanie, zabezpieczenie opieki rodzin zastępczych. Dyrektor dodała, 
że na tym jednostka najbardziej się koncentruje. Zmienia się ustawa  
o pieczy zastępczej i w związku z tym będą potrzebne ogromne środki finansowe. Ustawa 
przewiduje bardzo daleko idącą pomoc finansową rodzinom zastępczym. Ustawa wymaga 
pokładów takich środków, jakich żaden powiat nie posiada. Na terenie Powiatu jest  
122 rodziny zastępcze, w których jest 178 dzieci. Gdyby wziąć pod uwagę tylko opcję  
z zapewnieniem dla wszystkich wypoczynku letniego, to tylko ten jeden zapis spowoduje 
brak środków, których jednostka nie posiada. Budżet nie przewiduje, że na ten cel będą 
pieniądze, tylko z budżetu powiatu. Dyrektor podkreśliła, że są to słuszne zmiany, bo część 
dzieci z rodzin zastępczych nie wyjeżdża w okresie letnim a często środki przekazywane  
na utrzymanie dzieci stanowią środki na utrzymanie całej rodziny. Kontynuując 
poinformowała, że zostały zwiększone środki finansowe z PFRON, co sprawiło, że na sprzęt 
ortopedyczny, pomocniczy wystarczy pieniędzy do końca roku. Dyrektor poinformowała,  
że zostało przyznanych 10 barier architektonicznych. Ubiegający się o dofinansowanie musi 
posiadać 20 % wkładu własnego, który czasami stanowi problem w zdobyciu. Zdarza  
się, że gminy wykładają potrzebne środki finansowe.  
 



 4

Następnie Komisja Spraw Społeczna przeprowadziła wizytację pomieszczeń w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, po czym udała się do Zespołu Szkół Specjalnych 

 w Gryfinie. 
  

• Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie Teresa Narzekalak powiedziała,  
że w skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi Publiczne Gimnazjum Specjalne w Gryfinie  
i w Nowym Czarnowie, oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Gryfinie i Nowym 
Czarnowie. Nadzór nad szkołami w Nowym Czarnowie sprawuje wicedyrektor szkoły. 
Dyrektor poinformowała, że czuwa nad działalnością dydaktyczno - wychowawczą, 
opiekuńczą oraz nad realizacją programów nauczania. Oprócz działalności typowo 
dydaktyczno-wychowawczej, realizowanej w każdej szkole dzieci są objęte działalnością 
rewalidacyjną w wymiarze do 10 godzin. Przy prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych wymagane 
jest opracowanie indywidualnych programów rewalidacyjnych w zależności od zaburzeń 
dziecka i zgodnie z nim organizowane są zajęcia. Ponadto szkoła realizuje dodatkowe 
programy edukacyjne, w których uwzględniana jest działalność rewalidacyjna, dydaktyczna. 
Odnosząc się do zajęć rewalidacyjnych wyjaśniła, że są to przede wszystkim zajęcia 
kompensacyjne, czyli pozwalające dzieciom przyswoić sobie wiadomości m in. z języka 
polskiego, matematyki. Dodatkowo są jeszcze zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, 
z tym, że to wszystko podlega pod działalność rewalidacyjną. Jeżeli chodzi o realizację zajęć,  
to nie ma większych problemów, ponieważ kadra jest przygotowana w 100%. Również 
osobno zostały przygotowane gabinety logopedy, psychologa, pedagoga, do korekty wad 
postawy. Został również utworzony gabinet do pracy metodą Marii Montessori oraz 
wyposażono gabinet diagnozy terapii polisensorycznej w specjalistyczny sprzęt. Ponadto 
kilka lat temu z Ministerstwa przy pomocy Kuratorium Oświaty udało się pozyskać mnóstwo 
pomocy dydaktycznych dla dzieci specjalnej troski. Dyrektor dodała, że szkoła realizuje 
również programy profilaktyczne. Szkołę obowiązuje nadzór pedagogiczny sprawowany 
przez Kuratorium, wspólnie z Radą Pedagogiczną ustalany jest plan nadzoru pedagogicznego. 
Każdy z nauczycieli ma za zadanie ewaluować z nią wspólnie i wyciągać odpowiednie 
wnioski. Podstawy programowe realizowane są identycznie jak w szkole masowej, jednak 
zadaniem nauczyciela jest tak opracować program, aby zindywidualizować wymagania  
do poszczególnego dziecka, podobnie jak z systemem oceniania. Mając na celu rozwój dzieci 
prowadzone są koła zainteresowań jak np. muzyczne, plastyczne, hafciarskie, żywego słowa, 
przyrodnicze.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, czy są to dodatkowe płatne koła zainteresowań, 
finansowane ze środków budżetu Powiatu Gryfińskiego. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie Teresa Narzekalak odpowiedziała,  
że są to koła społeczne.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała o stan liczebny kadry. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie Teresa Narzekalak odpowiedziała,  
że kadra liczy 32 osoby na 75 uczniów, z uwzględnieniem Nowego Czarnowa. 
 
Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak zapytał, czy uczniowie korzystają z internatu. 
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Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie Teresa Narzekalak odpowiedziała,  
że została utworzona w porozumieniu ze Starostwem grupa integracyjna. Obecnie jest czworo 
uczniów korzystających z tego, w związku z brakiem możliwości dojazdu. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, czy w szkole uczą się dzieci również spoza terenu 
Powiatu Gryfińskiego. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie Teresa Narzekalak odpowiedziała,  
że tylko z terenu Powiatu Gryfińskiego, jednak znaczna część dzieci jest z poza Gminy 
Gryfino. Jeżeli chodzi o Gminę Gryfino to dzieci dowożone są autobusami szkolnymi, 
natomiast z innych gmin dowożone są PKS pod opieką nauczyciela, jak również mają 
refundowany bilet miesięczny. Kontynuując poinformowała, że była zmuszona zwolnić 
dwóch nauczycieli ze względu na niż demograficzny w wyniku, którego nie powstał jeden 
oddział. Ponadto dodała, że w budynku szkoły znajduje się 5 mieszkań lokatorskich  
i w związku z tym wynikają pewne trudności w postaci braku środków na kapitalny remont 
obiektu, w tym mieszkań lokatorskich. Na tym tle pojawiają się nieporozumienia, ponieważ 
lokatorzy nie mogą zrozumieć, że nie można wykonać remontów. Z drugiej strony trudno  
im się dziwić, ponieważ płacą za te mieszkania i chcieliby żyć w godziwych warunkach. 
Niestety nie jest im w stanie tego zapewnić. Ponadto cały czas są zamierzenia do likwidacji 
szkoły. Dodała, że chciałaby znać przyszłość szkoły, aby móc się do tego przygotować. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, skąd pogłoski o kapitalnym remoncie budynku.  
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie Teresa Narzekalak odpowiedziała,  
że obiekt miał być przeznaczony w dalszym ciągu na potrzeby szkoły, ale również  
na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie (nowa siedziba). Biorąc pod uwagę 
demografię i fakt, że dzieci jest coraz mniej pocieszenie było takie, że skoro część obiektów 
zająłby Urząd Pracy, to szkoła zajęłaby również część wyremontowanego budynku  
i pod względem ekonomicznym łatwiej byłoby się utrzymać i szkoła zostałaby 
na potrzeby przynajmniej Gminy Gryfino, czy okolicznych gmin. Największym problemem 
jest to, że nawet dla małej grupy dzieci należy zapewnić bezpieczeństwo z tym, że jest bardzo 
dużo zagrożeń, które należałoby zrobić od razu. Dodała, że jak tylko może to przesuwa 
terminy z wykonaniem pewnych rzeczy nakazanych przez Sanepid, ale mimo wszystko  
na dzień dzisiejszy jest kilka rzeczy, które powinny zostać zrobione. 
 
Radny Leszek Jackiewicz zapytał co znaczy, że nie będzie szkoły. Czy zostanie przeniesiona 
w inne miejsce. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie Teresa Narzekalak odpowiedziała,  
że będzie kontynuacja wcześniejszych zamierzeń, powstanie filia Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego. Zmierza się do tego, aby dzieci zostały przeniesione. Dodała,  
że nie wie jak sytuacja będzie wyglądała z Nowym Czarnowem, ponieważ dzieci muszą tam 
kontynuować naukę. Są to dzieci leżące, w większości mieszkańcy DPS. Są podjęte starania  
o dodatkowy lokal na cele edukacyjne, w tej chwili ogłoszony jest przetarg. Dyrektor sądzi, 
że jeżeli będzie tu mała liczba dzieci, to one również zostaną przeniesione do Nowego 
Czarnowa. Gdyby zostało to wyremontowane to bylibyśmy tam przeniesieni. Byłaby to filia 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a później prawdopodobnie docelowo 
zostanie tylko filia w Nowym Czarnowie. Kontynuując poinformowała, że Zarząd  
nie zezwolił na utworzenie dwóch klas 7 i 8-osobowej, gdzie przez lata były tak małe klasy, 
gdzie w szkołach na wsiach również są tak mało liczne klasy. Tutaj są dzieci z różnymi 
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zaburzeniami, sprzężeniami i nie wyrażono zgody. Zdaniem Dyrektor jest to początek 
kontynuacji planów. 
 
Posiedzenie opuścił Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak.  
W dalszej części posiedzenie poprowadził Wiceprzewodniczący - Radna Alicja Kordylasińska. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak - Saków powiedziała, że dwutorowo podeszło się do tematu inwestycyjnego,  
w związku z tym, że dzieci przebywają w filii w Nowym Czarnowie i w Specjalnym 
Ośrodku. Budynek ZSS wymaga gruntownego remontu. Podczas jednej z sesji Rady Powiatu 
w Gryfinie w ubiegłym roku został przedstawiony projekt z wizualizacjami. Funkcja tego 
obiektu została zaprojektowana jako remont kapitalny, polegający na modernizacji szkoły, 
zlikwidowaniu wszelkich barier architektonicznych poprzez zamontowanie windy,  
z przebudową sali sportowej. Ponadto zaprojektowano remonty wszystkich sanitariatów,  
z dostosowaniem komunikacji-schodów. Projekt obejmował również rozbudowę budynku  
w oparciu o możliwość zagospodarowania skrzydła obiektu i przebudowanie go na potrzeby 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. Dokumentacja jest gotowa, w połowie czerwca 
uzyskano pozwolenie na budowę, pod względem dokumentacyjnym wszystko jest 
przygotowane. Naczelnik dodała, że w budżecie w roku bieżącym nie ma środków 
finansowych na całość inwestycji, ponieważ cała inwestycja opiewa na kwotę  
od 5 000 000,00 zł do 8 000 000,00 zł, w tym koszt remontu i modernizacji szkoły szacowany 
jest od 2 000 000,00 zł do 3 000 000,00 zł. Dnia 20 lipca będzie składany wniosek  
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, po to aby w oparciu o posiadaną 
dokumentację i pozwolenie na budowę starać się na pozyskanie środków celem wykonana 
robót zewnętrznych termomodernizacyjnych, czyli remontu dachu, stropów, wykonanie 
elewacji, wymiana instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnych. Przy rodzaju takich robót udaje się 
również wyremontować sanitariaty. Jest to suma ok. 500 000,00 zł, z którą można byłoby 
takie roboty, jeżeli oczywiście wniosek przeszedłby w NFOŚ, zacząć wykonywać. 
 
Wiceprzewodniczący Alicja Kordylasińska zapytała, dlaczego od dokumentacji  
do wykonawstwa minął rok czasu. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak - Saków odpowiedziała, że proces tworzenia dokumentacji był poprzedzony 
zatwierdzaniem koncepcji. Koncepcja była kilkakrotnie przedstawiona na Zarządzie Powiatu. 
Poza tym są tą prace projektowe wielobranżowe. Mniej więcej okres wykonania 
dokumentacji, uzyskania pozwolenia na budowę został określony. Projektem objęte były 
branże, oprócz tego, że wszystkie wewnętrzne to również zewnętrzne zagospodarowanie 
terenu. Były uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z racji 
planowanych nowych wjazdów i parkingów na potrzeby Urzędu Pracy. Rok czasu od zlecenia 
do wykonania dokumentacji, zatwierdzenia koncepcji, później uzgodnienia i pozwolenie  
na budowę, to wbrew pozoru nie jest długo. Ponadto dokumentacja jest bardzo obszerna. 
Zarząd Powiatu zadecydował o etapowaniu inwestycji, w związku z tym, że finansowo było 
wiadomo, że Powiat nie będzie w stanie podołać tak wielkiemu wezwaniu, więc 
dokumentacja musiała zostać przygotowana pod tym kątem, co również wymagało czasu.  
 
Wiceprzewodniczący Alicja Kordylasińska zapytała o korzystanie ze środków 
zewnętrznych. 
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Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak – Saków odpowiedziała, że obecnie pod kątem tego, co jest - to jedynym 
funduszem jest NFOŚ. Z PFRON pozyskano środki na likwidację barier architektonicznych, 
jeżeli chodzi o indywidualne potrzeby osób prywatnych. 
 
Radny Leszek Jackiewicz powiedział, że z przedstawionych informacji wynika, że jest 
przygotowana część projektowa na ten budynek zarówno na remont szkoły jak i przebudowę 
obiektu na potrzeby PUP w Gryfnie, natomiast nie zapadła jeszcze decyzja Zarządu, czy  
w tym kierunku to pójdzie. Dodał, że Dyrektor ZSS ma informacje, że szkoła ma być 
wygaszana. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie Teresa Narzekalak powiedziała,  
że w związku z brakiem środków finansowych na część inwestycyjną dot. urzędu pracy 
straciła nadzieję. Jednak Starosta ją uspokoił mówiąc, że to, co dotyczy szkoły, będzie 
sukcesywnie wykonywane etapami. Jest na to, jakaś nadzieja.  
 
Wiceprzewodniczący Alicja Kordylasińska zapytała o obecną sytuację. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak – Saków odpowiedziała, że 20 lipca będzie składany wniosek do NFOŚ. Jeżeli 
zostanie pozytywnie rozpatrzony, wtedy będzie można przystąpić do prac 
termomodernizacyjnych. Dnia 13 lipca będzie spotkanie w sprawie Programu JESSICA,  
są to środki zewnętrzne zwrotne. Obecnie jest ogłoszony przetarg na budynek w Nowym 
Czarnowie, w części dla dzieci objętych edukacją specjalną. Rozstrzygniecie nastąpi 15 lipca, 
więc przewiduje się, że najpóźniej w pierwszym kwartale przyszłego roku dzieci będą mogły 
się przenieść do nowego budynku.  
 
Wiceprzewodniczący Alicja Kordylasińska zapytała o okres trwania prac inwestycyjnych  
w Nowym Czarnowie. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak – Saków odpowiedziała, że wynosi on 272 dni. W budżecie przewidziana jest część 
środków finansowych, pozostała część środków będzie zaplanowana w budżecie na przyszły 
rok.  
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Madejak-
Saków przedstawiła dokumentację projektową na zadanie pn. „Przebudowa ze zmianą 
sposobu użytkowania byłego budynku sanatoryjnego na cele usług rehabilitacyjno-
terapuetycznych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie”. 
 
Radny Leszek Jackiewicz zapytał o termin, w jakim wniosek do NFOŚ zostanie 
rozpatrzony. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak – Saków odpowiedziała, że Fundusz pozostawia sobie około miesiąca czasu  
na rozpatrzenie wniosku, więc może na jesień udałoby się jakieś prace przeprowadzić.  
 
Radny Leszek Jackiewicz powiedział, że z przedstawionych informacji wynika, że Zarząd 
nie podjął decyzji, co do budynku szkoły wewnątrz. 
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Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak – Saków odpowiedziała, że trwa szukanie środków zewnętrznych. 
 
Radny Leszek Jackiewicz powiedział, że należałoby podjąć jakąś decyzję w kontekście 
szkoły.  
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie Teresa Narzekalak powiedziała,  
że obecnie jest w takiej sytuacji, że musi wykonać pewne prace, do których nakazem 
zobowiązał ją Sanepid. Pewne decyzje zostały odłożone na jej prośbę z racji planowanej 
termomodernizacji budynku. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, czego dotyczą najbliższe do wykonania decyzje 
Sanepidu oraz jaki jest to termin. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie Teresa Narzekalak odpowiedziała,  
że najbliższa decyzja Sanepidu dotyczy zamontowania obudowy grzejników w Nowym 
Czarnowie. Teraz jest ogłaszany przetarg i nie wie, co w tej sytuacji robić. Jest już zrobiony 
koszt w wysokości 1 400,00 zł za wykonanie obudowy w 5 pomieszczeniach klasowych  
i na korytarzu. 
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że termin mija realizacji decyzji. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak-Saków powiedziała, że realizuje ewentualne awarie i inwestycje zlecone przez 
Zarząd Powiatu. Nie ma istniejącej szkoły w tym roku w inwestycjach. Inwestycja jest  
na budynek, który będzie jak gdyby odnowa, z tego budynku zostały tylko mury i będzie 
wszystko przystosowywane. 
 
Radny Leszek Jackiewicz powiedział, że 1 400,00 zł nie jest dużym kosztem, chodzi  
o bezpieczeństwo. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie Teresa Narzekalak powiedziała,  
że nie jest to duży koszt, środki są na to zadanie i jest w stanie to zrealizować. 
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że nie wiadomo, czy to robić czy nie robić. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie Teresa Narzekalak powiedziała,  
że nie wie czy przeznaczać środki finansowe na obudowę kaloryferów, skoro nie wiadomo, 
czy będzie to nasz obiekt. Dodała, że stanowi to zagrożenie, ponieważ dzieci przyszły  
z epilepsją.  
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak – Saków powiedziała, że inwestycja skończy się na wiosnę, więc te dzieci  
nie zostaną dłużej.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała o inne decyzje Sanepidu. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie Teresa Narzekalak powiedziała, że inne 
dotyczą odmalowania pomieszczeń klasowych i korytarza w budynku ZSS, wymiany drzwi  
w toalecie, na I piętrze, odmalowanie biblioteki.  
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Radny Leszek Jackiewicz powiedział, że Komisja powinna zwrócić się do Zarządu Powiatu 
o podjęcie jakieś decyzji, dlatego że w przypadku szkoły specjalnej nie może to pozostawać  
w wiecznym zawieszeniu. Musi być jakaś perspektywa pracy dla kadry pedagogicznej, jak  
i dla dzieci.  
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie Teresa Narzekalak powiedziała,  
że większość pracowników jest już w wieku emerytalnym, jednak są również młodzi 
nauczyciele i dzieci. Rodzice dzieci natomiast zadają pytania. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, do kiedy musi zostać wykonane odmalowanie ścian 
wewnątrz. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie Teresa Narzekalak odpowiedziała,  
że do końca grudnia br. Dodała, że środków finansowych na część zadań wystarczy. 
Natomiast, jeżeli chodzi o schody zewnętrzne do lokatorów, czy wewnętrzne gdzie lokatorzy 
wchodzą w tragicznych warunkach poinformowała, że jest po rozmowie z Wicestarostą 
Gryfińskim i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie ma sporządzić kosztorys  
na wykonanie schodów. Jeżeli go zrobią, to będzie występować o dodatkowe środki, 
ponieważ musi zapewnić lokatorom odpowiednie warunki. Gdyby miała pieniądze to przede 
wszystkim zrobiłaby remont budynku. Gdyby miała wyremontowaną szkołę, to wtedy można 
byłoby obciążać Dyrektora, że nie dba o lokatorów, ponieważ z takimi zarzutami z ich strony  
się spotyka. Poinformowała, że w takim zakresie, w jakim może to dba. Maluje sama, wiele 
prac wykonuje również konserwator. W roku 1980 r. weszło się do budynku starego, 
zużytego, gdzie był tylko odmalowany i przekształcono go na szkołę. W latach 1986-1990 
była po raz pierwszy dyrektorem placówki i po likwidacji ośrodka wróciła i jest do tej pory. 
To, co po likwidacji naszego internatu udało się wymalować jest do tej pory.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, czy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
będzie robiło schody. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Teresa Narzekalak odpowiedziała, że ma taką 
nadzieję. Wicestraosta Gryfiński powiedział, że jeżeli będzie miała kosztorys i wystąpi,  
to będzie czuwać nad tym, aby zdobyć te środki. Dodała, że obecnie czeka na kosztorys. 
Schody robione byłyby do dwóch mieszkań lokatorskich, do trzeciego się na da, ponieważ 
trzeba byłoby je zburzyć, skonstruować nowe podwójnie łamane ze względu na to, że są zbyt 
strome, podobnie jak wejście do kuchni. Jest to już większa inwestycja. Poza tym nie 
wiadomo, co z budynkiem, czemu będzie służył, więc z pewnymi rzeczami trzeba  
się wstrzymać. 
 
Wniosek Nr BRZ.0012.4.7.2011 Komisji Spraw Społecznych  

- prośba o udzielenie informacji o dalszych losach szkoły: czy są jakiekolwiek plany  
jej restrukturyzacji, czy będzie miało miejsce wygaszenie szkoły, czy zostanie utrzymana  
w dotychczasowej siedzibie, czy zostanie przeniesiona do Nowego Czarnowa; 
- w związku z upływem w dniu 31 sierpnia br. terminu wykonania decyzji Sanepidu  
w zakresie obudowy kaloryferów w pomieszczeniach szkoły w Nowym Czarnowie prośba  
o pisemne poinformowanie w ciągu dwóch tygodni Dyrektora Szkoły czy ma występować  
o przedłużenie wykonania decyzji, czy realizować inwestycję zgodnie z nakazem Sanepidu. 
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Ad.5 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Madejak-
Saków przedstawiła dokumentację projektową na zadanie pn. „Przebudowa łazienek i remont 
korytarzy na II i III piętrze w Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie wraz z budową windy”.  
 
Członkowie Komisji Spraw Społecznych otrzymali „Plan realizacji odnowy dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w latach 2011-2012”, stanowiący zał. nr 4  
do niniejszego protokołu 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 12.25. 
 
 
 

Protokół sporządziła: 
 

Magdalena Romankiewicz 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Arkadiusz Augustyniak 


