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PROTOKÓŁ NR 46/14 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 04 lipca 2014 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 13.40 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz dyrektor ds. administracyjno – technicznych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. 
w Gryfinie Małgorzata Szewczuk, podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomości  
i Nadzoru Właścicielskiego Piotr Ignaciuk, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie Małgorzata Wakuluk, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie Jerzy Surdacki, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Elżbiety Lorenowicz-Bień oraz naczelnik Wydziału Remontów i Inwestycji Agnieszka 
Madejak-Saków. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Arkadiusz Augustyniak. Głównym punktem 
posiedzenia było omówienie bieżącej działalności Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie 
- wizytacja oddziału Medycyny Paliatywnej oraz Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno – 
Opiekuńczego SPZOZ w Nowym Czarnowie oraz omówienie bieżącej działalności Zespołu 
Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie - wizytacja obiektów.  
 
Ad.2 Porządek obrad 46 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony  

i stanowi zał. nr 2. 
 
Ad.3  Przedstawienie informacji  w zakresie bieżącej działalności Szpitala Powiatowego 

Sp. z o.o. w Gryfinie - wizytacja oddziału Medycyny Paliatywnej oraz Zakładu 
Psychiatrycznego Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SPZOZ w Nowym Czarnowie. 

 
Członkowie komisji o godzinie 12:00 rozpoczęli wizytację obiektu Szpitala Powiatowego  
Sp. z o.o. w Gryfinie - Oddziału Medycyny Paliatywnej przy ul. Armii Krajowej 8, podczas 
oględzin przy udziale dyrektora ds. administracyjno - technicznych Szpitala Powiatowego  
Sp. z o.o. w Gryfinie Małgorzaty Szewczuk oraz podinspektora Wydziału Gospodarki 
Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego Piotra Ignaciuka członkowie komisji zwiedzili 
pomieszczenia wchodzące w skład placówki. 
 
Materiał poglądowy dot. działalności Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie - Oddział 
Medycyny Paliatywnej, stanowi zał. nr 3. 
 
Członkowie komisji o godzinie 12:45 rozpoczęli wizytację Zakładu Psychiatrycznego 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Nowym Czarnowie, podczas oględzin przy udziale 
dyrektora ds. administracyjno – technicznych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie 
Małgorzaty Szewczuk, podinspektora Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Nadzoru 
Właścicielskiego Piotra Ignaciuka oraz pani oddziałowej członkowie komisji zwiedzili 
pomieszczenia wchodzące w skład placówki. 
 
Przedstawienie informacji w zakresie bieżącej działalności Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie oraz wizytacja obiektów. 
 
Materiał poglądowy dot. działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, 
stanowi zał. nr 4. 
 
Członkowie komisji o godzinie 13:15 rozpoczęli wizytację Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie, podczas oględzin przy udziale dyrektora placówki Małgorzaty Wakuluk, 
wicedyrektora Jerzego Surdackiego, naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Elżbiety Lorenowicz-Bień oraz naczelnika Wydziału Remontów i Inwestycji Agnieszki 
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Madejak-Saków członkowie komisji zwiedzili obiekty oraz pomieszczenia wchodzące w skład 
jednostki. 
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że zapoznała się z informacją, która została 
przekazana członkom komisji, zapytała czy może pani dyrektor ma jakieś sprawy, które 
chciałaby poruszyć.  
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Małgorzata Wakuluk 
powiedziała, że posiada informacje od pana Jerzego Surdackiego, że ruszyła sprawa remontu 
boiska, co bardzo ją cieszy. Problemy, które się pojawiają w placówce dotyczą usterek, które 
występują w obiektach szkoły tj. podczas ostatnich deszczy z sufitu kapała woda i zalewała 
pomieszczenia (zostało to już zgłoszone wykonawcy), pojawiają się także inne 
niedociągnięcia dotyczące spraw remontowych tj. w niektórych miejscach poodpadał tynk 
oraz kafelki. Wykonawca zobowiązał się jednak do naprawienia wszystkich usterek. Rolety, 
które zostały zamontowane nie sprawdziły się, ciągle się psują, zdaniem wykonawcy 
wszystko działa bez zarzutu, a wina leży po stronie osób ich użytkujących. Należy 
wspomnieć o wynikach egzaminów i sprawdzianu szóstoklasistów, które poszły 
niespodziewanie dobrze wszystkim uczniom, można być z tego faktu zadowolonym. Dzieci 
skorzystały z integracji z dziećmi bardziej upośledzonymi, wyciszyły się i zaaklimatyzowały 
w nowym otoczeniu. Powiedziała, że warunki lokalowe są niewystarczające i stanowi  
to istotny problem dla placówki.  
 
Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Jerzy Surdacki 
powiedział, że największym problemem aktualnie jest brak magazynu, bądź odpowiedniego 
miejsca na przechowywanie różnych sprzętów. Pomieszczenia są zapełnione zbędnymi 
ławkami, co powoduje, że np. świetlica jest w tym momencie niefunkcjonalna (znaczną część 
zajmują niepotrzebne ławki, szafki,  piłki na zajęcia wychowania fizycznego itd.). Być może 
należałoby na terenie szkoły postawić kontener, bądź jakąś wiatę, która spełniałaby rolę 
magazynu i być może udałoby się to podpiąć pod remont boiska.  
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że byłoby to możliwe w momencie ogrodzenia terenu 
szkoły. 
 
Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Jerzy Surdacki 
powiedział, że taki teren już jest, miejsce na ten cel zostało już przygotowane. Rozwiązałoby 
to częściowo problem z którym boryka się placówka. Cena takiego kontenera, który  
w wyposażeniu ma pomieszczenie magazynowe oraz część biurową z elektryką  
i ogrzewaniem wynosi ok. 11 000,00 zł.  
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Małgorzata Wakuluk 
powiedziała, że jedyne pomieszczenie, które służy za magazyn ma powierzchnię 9 m2 . 
Należy wspomnieć, że ze starego budynku szkoły należy przewieść jeszcze trzy archiwa,  
jest to zdecydowanie za mała powierzchnia, aby pomieścić w niej to wszystko. W starej 
szkole pozostały jeszcze rzeczy, które należałoby przetransportować do nowej placówki, 
jednak nie ma ku temu odpowiednich warunków. Powiedziała, że w starym budynku znajduje 
się jeszcze pracownia integracji sensorycznej oraz pracownia Montessori, jak wiadomo 
powinny one się znaleźć już w nowej siedzibie szkoły, jednak w związku z brakiem 
odpowiedniego pomieszczenia, nie można z nich korzystać.  
 
Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Jerzy Surdacki 
powiedział, że w szkole jest wyspecjalizowana kadra zajmująca się integracją sensoryczną. 
Kapitał ludzki jest, brakuje jednak warunków lokalowych, tracą na tym niestety dzieci. 
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Wspomniał, że płyną prośby i zapytania rodziców o stworzenie w szkole klas 1-3 dla dzieci 
młodszych tj. o lekkim upośledzeniu umysłowym. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbiety Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że jeżeli pojawi się odpowiednia liczba dzieci to klasa taka powstanie (musi 
wpłynąć odpowiednia liczba podań). 
 
Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Jerzy Surdacki zapytał 
ile podań musiałoby wpłynąć, aby taka klasa została utworzona. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbiety Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że aby utworzyć klasę musiałoby być chętnych 10-12 dzieci z upośledzeniem 
lekkim, a jeżeli pojawią się dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną to wówczas można 
stworzyć ośmioosobową klasę. Aby utworzyć taką klasę można tą liczbę obniżyć o 2 osoby  
 i wówczas liczba tych dzieci powinna wynosić przynajmniej dziesięcioro, aby to miało sens.    
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, czy w szkole znajdują się odpowiednie warunki 
lokalowe do tego, aby stworzyć taką klasę.  
 
Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Jerzy Surdacki 
odpowiedział, że takie warunki można byłoby stworzyć, wystarczyłoby jedynie 
przeorganizować dotychczasową pracę i zajęcia, które odbywają się w poszczególnych 
salach. Zainteresowanie jest, płyną również sygnały o tym, że taką klasę należałoby utworzyć.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbiety Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że być może należałoby stworzyć listę chętnych i osób zainteresowanych, 
zweryfikować każde zgłoszenie, czy dzieci posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. 
 
Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Jerzy Surdacki 
powiedział, że dobrze się stało, że była możliwość spotkania się. Wszelkie wątpliwości 
zostaną rozwiane oraz jest możliwość przedyskutowania tematu. 
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby 
poinformowanie placówek oświatowych na terenie powiatu o możliwości utworzenia takiej 
klasy. Być może należałoby wystosować odpowiednie pismo do szkół jak i poradni 
psychologiczno – pedagogicznych w którym zawarte byłyby wszystkie niezbędne informacje 
dotyczące tego zagadnienia.  
 
Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Jerzy Surdacki 
powiedział, że jak to miało miejsce w zeszłym roku, odwiedzono wszystkie okoliczne 
placówki oświatowe, tj. szkoły w: Gardnie, Krzywinie, Chwarstnicy, Baniach i Widuchowej, 
gdzie przekazana została informacja o likwidacji placówki przy ul. Łużyckiej. Większość 
rodziców mogła zinterpretować to jako zamknięcie szkoły, jednak została ona tylko 
przeniesiona, stąd też brak informacji u nich o tym fakcie. Stąd właśnie wizyty  
w placówkach oświatowych, miały one charakter stricte informacyjny, gdzie miały miejsce 
rozmowy z dyrektorami, pozostawione zostały również ulotki na terenie tych placówek. 
Tematem rozmów było jednak utworzenie klas 4-6 i oddziałów gimnazjalnych, efekt tych 
rozmów przyniósł pozytywny wydźwięk, bowiem sporo dzieci trafiło do naszej placówki,  
tj. 10 uczniów. Zainteresowanie szkołą jest spore, ludzie zaczynają ją odkrywać i dowiadywać 
się, że działa i funkcjonuje, udało się prawie podwoić liczbę dzieci.   
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że takie akcje informacyjne należałoby powtarzać 
sukcesywnie. 
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Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Małgorzata Wakuluk 
powiedziała, że sami rodzice robią reklamę szkole, nie tylko w swojej okolicy, gdzie 
mieszkają, ale także na terenie całego powiatu promują szkołę w której ich dzieci się uczą. 
Informacje te przenoszone są tzw. „pocztą pantoflową”, jest to bardzo dobry i szybki sposób 
na promocję placówki. Rodzice dzwonią i pytają jakie formalności muszą zostać spełnione, 
aby ich dziecko trafiło do takiej placówki.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, w odniesieniu do starej siedziby szkoły, czego 
brakuje w pomieszczeniach biurowych, gabinetowych znajdujących się w nowej siedzibie 
szkoły, co było przydatne, a czego obecnie nie ma i co jest ważne w funkcjonowaniu 
jednostki po zmianach, które miały miejsce.   
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Małgorzata Wakuluk 
odpowiedziała, że bardzo przydatna byłaby sala gimnastyczna (w starej siedzibie szkoły  
też jej nie było), staje się ona niezbędna w momencie, gdy pogoda nie dopisuje. Aktualnie 
dzieci podczas odbywających się zajęć sportowych przebywają na świeżym powietrzu,  
w niedalekiej przyszłości będzie również możliwość korzystania z boiska sportowego  
(jak zakończy się jego remont).  
 
Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Jerzy Surdacki 
powiedział, że brakuje komfortu i przestrzeni w salach lekcyjnych, są one mniejsze od tych, 
które były w starej siedzibie szkoły. Brakuje pomieszczeń czysto technicznych, żeby 
uczniowie mieli gdzie się przebrać na zajęcia wychowania fizycznego oraz pomieszczenia 
magazynowego o czym była już mowa. Dodatkowo brakuje gabinetu pedagoga i psychologa 
w budynku w którym odbywa się większość zajęć i gdzie znajduje się świetlica.   
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Małgorzata Wakuluk 
powiedziała, że w jednym pomieszczeniu stacjonują w poszczególnych godzinach różni 
specjaliści tj. pielęgniarka szkolna, psycholog i pedagog.  
 
Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Jerzy Surdacki 
powiedział, że w porównaniu do starej siedziby, istotne problemy się pojawiają, jednak 
relokacja, która miała miejsce korzystnie wpłynęła na funkcjonowanie szkoły jak i na samych 
uczniów. Zauważalne są zmiany w ich zachowaniu, na co wpływ ma nie tylko to, że bliżej  
się ich poznaje, ale również samo otoczenie (bardziej kameralne). Ważną rolę odgrywa 
również fakt, że liczebność kadry zwiększyła się oraz fakt, że każdy wspiera się wzajemnie  
tj. występuje obopólna pomoc wśród nauczycieli. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, ilu uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum  
i szkoły przysposabiającą do pracy ogółem ukończyło rok szkolny.  
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Małgorzata Wakuluk 
powiedziała, że rok szkolny ukończyło 70 uczniów, ze szkoły wyszło jedno dziecko  
z głębokim upośledzeniem, 6 dzieci z gimnazjum, reszta przeszła do wyższej klasy.   
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, jak się to ma do tego, co było kiedy szkoła mieściła 
się przy ul. Łużyckiej. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Małgorzata Wakuluk 
odpowiedziała, że statystyka była porównywalna. 
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Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Jerzy Surdacki 
powiedział, że Zespół Szkół Specjalnych mieszczący się przy ul. Łużyckiej obejmował  
te same jednostki i posiadał tą samą strukturę co szkoła w Nowym Czarnowie. Na samej 
relokacji, która miała miejsce, szkoła straciła trójkę uczniów, którzy przeszli do szkoły  
w Szczecinie. Należy jednak zaznaczyć, że dwójka z nich wróciła z powrotem do placówki, 
jedna osoba została przyjęta, druga niestety już nie, w związku z brakiem wolnego miejsca 
(pełna obsada).  
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, czy placówka jest w jakiś sposób promowana  
na zewnątrz.  
 
Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Jerzy Surdacki 
odpowiedział, że pierwszym krokiem była wizytacja w placówkach oświatowych 
znajdujących się w pobliżu jednostki, szkoła uczestniczy również czynnie w  lokalnym 
środowisku.  
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Małgorzata Wakuluk 
powiedziała, że wszelkie informacje na temat szkoły znajdują się w Poradni  
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. Rodzice, którzy przychodzą z dziećmi na badania 
są informowani o funkcjonowaniu placówki i że istnieje możliwość zapisania dziecka  
do takiej, czy innej szkoły. Pani psycholog, która pracuje na pół etatu w szkole i w poradni 
zobowiązała się do przekazywania informacji w zakresie działania szkoły. Jeśli chodzi  
o stronę internetową to pojawi się ona prawdopodobnie we wrześniu, jej stworzeniem zajmie 
się jedna z nauczycielek (będzie to jej praca dyplomowa).  
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że w tym zakresie warto byłoby się posłużyć 
reklamą w lokalnych mediach, które funkcjonują na terenie powiatu. 
 
Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Jerzy Surdacki 
powiedział, że materiały promocyjne w formie papierowej znajdują się na terenie jednostek 
powiatu, które w jakiś sposób są związane z osobami niepełnosprawnymi.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zwróciła się z zapytaniem, czy na terenie placówki  
jest możliwość prowadzenia specjalistycznych zajęć z uczniami, przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu, jaki był w poprzedniej siedzibie szkoły. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Małgorzata Wakuluk 
powiedziała, że możliwości są, ale brak jest warunków tj. odpowiedniego miejsca, 
pomieszczenia. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbiety Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że sprzęt został w starej siedzibie szkoły. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, czy jest to tylko jedna pracownia, czy jest ich więcej. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Małgorzata Wakuluk 
odpowiedziała, że jest to pracownia sensoryczna, pracownia  Montessori oraz część sprzętu 
służącego do zajęć sportowych tj. wychowania fizycznego. Jest również możliwość 
skorzystania odpłatnie z usług rehabilitanta, który przyjeżdża do Domu Pomocy Społecznej.   
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, czy odbywa się na podstawie umowy  
cywilno-prawnej. 
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Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Małgorzata Wakuluk 
odpowiedziała, że funkcjonuje to na zasadzie umowy między rodzicem, a rehabilitantem. 
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że należałoby to uregulować, aby spełnione 
zostały wszelkie warunki formalne i prawne. Jest to dość istotna kwestia, stąd należy 
dopilnować, aby nikt nie zarzucił w przyszłości jednostce, pani dyrektor, jak i organowi jakim 
jest powiat gryfiński, że coś zostało zrobione niezgodnie z przepisami.   
 

O godzinie 13:30 posiedzenie opuścił radny Jan Podleśny (5-1= 4). 
 
Ad.4  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.45.2014.ER wiceprzewodniczącej komisji Alicji 
Kordylasińskiej:   
- odnośnie zatwierdzenia wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na opracowanie dokumentacji 
projektowej oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych 
związanych z wykonaniem rurociągu melioracji wodnych szczegółowych oraz obniżeniem  
i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów, omawianego przez Zarząd 
Powiatu w Gryfinie w dniu 04 lipca 2014 r., o następującej treści: 
- prośba o przygotowanie informacji kto został wykonawcą powyższego zadania, zakres 
robót, koszt i termin wykonania, a także informację odnośnie bieżącej sytuacji jeziora 
Orzechów? Co zostało zrobione do tej pory przez powiat gryfiński i gminę Cedynie, która 
miała korzystać z dotacji w tym celu? 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.45.2014.ER wiceprzewodniczącej komisji Alicji 
Kordylasińskiej:   
- prośba o przygotowanie informacji na temat kursu autobusu na trasie Moryń-Cedynia-
Chojna, który został uruchomiony w okresie wakacji przez pana Roberta Cabana i powiat 
gryfiński w związku z planowanym remontem drogi na odcinku Radostów-Gogolice. Jeżeli 
droga zostanie okresowo zamknięta to prośba o przekazanie informacji, z dużym 
wyprzedzeniem, o zmienionym rozkładzie jazdy autobusu, w celu powiadomienia 
zainteresowanych mieszkańców. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.45.2014.ER wiceprzewodniczącej komisji Alicji 
Kordylasińskiej:   
- prośba o przygotowanie informacji na temat obłożenia kursu autobusu na trasie  
Moryń-Cedynia-Chojna, który został uruchomiony w okresie wakacji przez pana Roberta 
Cabana i powiat gryfiński, za okres od 1 do 15 lipca 2014 r. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.40 
  
Protokół sporządziła: 
 
Edyta Rybacka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 Arkadiusz Augustyniak 


