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PROTOKÓŁ nr XXI/13 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 21 lutego 2013 r. 

 

XXI sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 21 lutego 2013 r. o godz. 14.00 w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. 

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz  

i stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych,  

co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych decyzji (lista obecności radnych – zał. nr 1). Ponadto  

w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście (zał. nr 2). 

 

I.  Sprawy regulaminowe:   

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz powitała Starostę Gryfińskiego 

Wojciecha Konarskiego, członków Zarządu Powiatu, radnych Rady Powiatu w Gryfinie, 

zebranych gości, przedstawicieli służb, inspekcji powiatowych, przedstawicieli związków 

zawodowych, dyrektorów szkół, dyrektorów jednostek organizacyjnych, naczelników  

i pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przedstawicieli prasy i mieszkańców 

powiatu gryfińskiego, szczególnie uczniów ponadgimnazjalnych szkół, stypendystów Rady 

Powiatu w Gryfinie, ich rodziców i nauczycieli. Przewodnicząca przedstawiła porządek 

obrad, do którego nikt nie wniósł uwag (porządek obrad stanowi zał. nr 3). Na protokolantów 

powołała Dominikę Konopnicką i Magdalenę Romankiewicz  

 

Protokół nr XX/13 z dnia 23.01.2013 r. został przyjęty jednogłośnie (19 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

II.  Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych za wybitne wyniki w nauce w I semestrze roku 

szkolnego 2012/2013  

 

Monika Baczyńska-Padjasek Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki powiedziała: „Wielki filozof starożytnego Rzymu – Seneka mawiał … „uczymy 
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się nie dla szkoły, lecz dla życia”… W dzisiejszych czasach słowa te nabierają szczególnego 

znaczenia, ponieważ tylko ludzie wykształceni i ciekawi otaczającego ich świata, dzięki 

praktycznemu wykorzystaniu wiedzy potrafią sprostać wyzwaniom skomplikowanego 

współczesnego świata. Do takich ludzi niewątpliwie należy czworo obecnych na dzisiejszej 

sesji najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Kamila Leśniak, Katarzyna 

Zgoda, Marek Lis oraz Patryk Kiedrzyń. Doceniając ich systematyczną pracę  

i zaangażowanie w zdobywanie wiedzy, których efektem są wybitne wyniki w nauce  

w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 Rada Powiatu przyznała tym młodym ludziom 

stypendia w wysokości 500 zł. Stypendystów proszę o wystąpienie, a o wręczenie listów 

gratulacyjnych poproszę prezydium Rady. 

 

Kamila Leśniak, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu językowo-

dziennikarskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Interesuje się sportem  

i historią. Reprezentuje szkołę w licznych konkursach m.in. ogólnopolskim konkursie 

historycznym „Krąg” oraz historyczno-polonistycznym „Pamięć Nieustająca”. Kamila  

w przyszłości planuje studia na kierunku psychologia rozwoju człowieka lub psychologia 

biznesu. 

Średnia ocen: 5,0 

 

Marek Lis , uczeń III klasy Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Gryfinie. Jest stypendystą Prezesa Rady Ministrów oraz stypendystą III edycji 

regionalnego systemu stypendialnego „Zachodniopomorskie talenty” prowadzonego przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Uczestniczy w organizowanym przez Polskie 

Towarzystwo Informatyczne kursie „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”. 

Reprezentuje szkołę w licznych konkursach przedmiotowych. W ramach zajęć 

pozalekcyjnych zaangażował się w projekt „Nasze Kompetencje - Nasza Przyszłość”. Marek 

interesuje się informatyką i właśnie z nią wiąże swoje plany na przyszłość. W kręgu jego 

zainteresowań leży również ekonomia, historia powszechna oraz fotografia. 

Średnia ocen: 5,0 

 

Katarzyna Zgoda, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-

ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Interesuje się 

przedmiotami humanistycznymi, w szczególności historią. Pasjonują ją także języki obce 

przede wszystkim angielski i niemiecki. Reprezentowała szkołę w wojewódzkim etapie 
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olimpiady historycznej i została rekomendowana  do etapu centralnego. Kasia jest członkiem 

szkolnego klubu europejskiego „Douzelage”. Uczestniczy w naukowym projekcie „Newton 

też był uczniem”. Współtworzyła także  polsko-czeski projekt „Postaw na kobiety”.  

Jej marzeniem są studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Średnia ocen: 5,06 

 

Patryk Kiedrzy ń, uczeń IV klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Niezwykle ambitny, pracowity  

i aktywny społecznie. Swoje umiejętności informatyczne wykorzystuje przygotowując 

uroczystości szkolne pod względem audiowizualnym. Patryk interesuje się filmem, muzyką, 

architekturą, matematyką i sportem. Swoją przyszłość wiąże z pracą w zawodzie architekta.  

Średnia ocen: 5,0 

 

Drodzy stypendyści gratulujemy Wam wyróżnień i życzymy, aby codzienna praca była 

źródłem satysfakcji i inspirowała Was do kolejnych wyzwań. Dziękuję”. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz powiedziała: „Drodzy stypendyści, 

doceniając trud i wysiłek systematycznie wkładany w poszukiwanie wiedzy i rozwijanie pasji 

Rada Powiatu w Gryfinie przyznaje stypendium za wybitne wyniki w nauce w I semestrze 

roku szkolnego 2012/2013. Jednocześnie w imieniu własnym i wszystkich radnych życzę 

pozytywnej energii, wytrwałości w dążeniu do celu, dumy z własnych osiągnięć  

oraz spełnienia najskrytszych marzeń i szczęścia w życiu osobistym”. 

 

Prezydium Rady Powiatu w Gryfinie wręczyło listy gratulacyjne stypendystom. 

 

III.  Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 2/XXI).  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że pisemne sprawozdanie z prac 

Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, radni otrzymali w materiałach sesyjnych.  

Na posiedzeniach komisji stałych odpowiadał na wszystkie pytania. Praca Zarządu Powiatu 

od porządków obrad po protokoły z posiedzeń jest dostępna dla wszystkich w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Zarząd obradował na 7 posiedzeniach, z czego sprawozdanie  

ze względów technicznych sporządzone zostało z 5. Gros tematów było z zakresu 

drogownictwa, rozstrzyganie przetargów na doraźne uzupełnianie ubytków w nawierzchni 
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tam, gdzie wystąpiły duże ubytki na głównych drogach przede wszystkim w mieście Gryfino 

(m.in. ulica Pomorska) i m. Chojna. Kiedy ustąpił śnieg udało się załatać ubytki, lecz niestety 

zima szybko wróciła. Również w związku z zimą Zarząd dokonywał zamówienia piasku i soli 

na kwotę około 70 000 zł. Na dzień dzisiejszy, bez trzech ostatnich dni, na akcję zimową  

z budżetu powiatu zostało wydane około 510 000 zł, w tym 400 000 zł za grudzień 2012 r. 

płatne w styczniu 2013 r. Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd rozstrzygnął przetarg  

na „schetynówkę”, zatwierdzając postępowanie przetargowe wybrał wykonawcę za kwotę  

3 100 000 zł, przy czym kwota szacowana przez Zarząd wynosiła 4 000 000 zł. Głównym 

tematem posiedzeń, będących również tematem obrad dzisiejszej sesji, był cały blok uchwał 

dotyczący oświaty z ustawowym terminem ich podjęcia. Na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 

br. Zarząd przyjmował również projekty uchwał dotyczące zamiaru likwidacji, 

rozwiązywania czy przekształcania zespołów szkół, które nie budzą emocji jak w szkołach 

ponadgimnazjalnych, gdzie licea profilowane z ustawy nie działają bądź do których nie było 

naboru. Również przygotowane zostały projekty uchwał dotyczące szkolnictwa specjalnego, 

stąd zostały one zaproponowane Radzie. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że jeszcze 

można poczekać natomiast Zarząd patrząc w dłuższej perspektywie na podstawie posiadanych 

doświadczeń związanych z przedłużaniem podjęcia decyzji, próbuje przekonać Radę,  

że warto podjąć dyskusję rozpoczynającą się zamiarem przekształceń. Gdyby były jeszcze 

jakieś pytania do sprawozdania to chętnie na nie odpowie.  

 

IV.  Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Gryfi ńskiego w 2012 r. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w 2012 roku odbyły się dwa 

posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego, jedno 6 czerwca  

2012 r., gdzie omówiono stan bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych 

oraz organizację kąpielisk na terenie powiatu gryfińskiego. Jednocześnie podsumowano 

efekty letniego wypoczynku w 2011 roku oraz przygotowania struktur powiatowych  

do wypoczynku w 2012 r. Kolejne spotkanie odbyło się 28 czerwca 2012 r. wspólnie  

z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, podczas którego omówiono 

obowiązujące procedury postępowania związane z wprowadzeniem przez Prezesa Rady 

Ministrów stopnia alarmowego „Alfa”. Było to związane z pojawieniem się ładunku 

wybuchowego na tratwie, spływającej rzeką na południu Polski. Podejmowane  są wówczas 

w całym kraju procedury dla bezpieczeństwa obywateli. Sprawozdanie z działalności Komisji 
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Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Gryfińskiego w 2012 r. stanowi załącznik 

nr 4. 

 

V. Sprawozdanie za 2012 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych  

w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Gryfi ński (druk nr 2/XXI);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz powiedziała, że wszyscy radni 

otrzymali sprawozdanie w materiałach sesyjnych. „Zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Zarząd Powiatu w Gryfinie informuje,  

że na podstawie danych przesłanych przez szkoły i placówki oświatowe prowadzące 

samodzielnie obsługę finansowo-księgową, przeprowadzona została analiza średniorocznej 

struktury zatrudnienia nauczycieli oraz wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2012 

roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach prowadzonych  

przez Powiat Gryfiński. Przedmiotowa analiza wykazała, że w 2012 r. w Powiecie 

Gryfińskim zostały osiągnięte średnie wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych na rok 2012.  

W załączeniu przedkłada się Radzie Powiatu „Sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego” sporządzone za 2012 r. przez 

Powiat Gryfiński. Sprawozdanie zostało przedłożone również Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Szczecinie, dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz związkom 

zawodowym zrzeszającym nauczycieli.” 

 
Radna Ewa Dudar zauważyła, że w dacie sporządzenia sprawozdania wkradł się czeski błąd 

wpisane jest 2013.07.02 a powinno być 2013.02.07 i poprosiła o sporządzenie korekty 

dokumentu.  

 

VI.  Wnioski i interpelacje radnych. 

 - brak, 

 

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

na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem 
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Gryfi ńskim 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 Zarząd wnosi o zmianę zapisu  

w załączniku do projektu 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 (druk nr3/XXI):  

Zapis paragrafu 2 w brzmieniu: W porozumieniu § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 6.1. 

Gmina zobowiązuje się do wybudowania sali gimnastycznej, na terenie nieruchomości 

należącej do Zespołu Szkół, do 2015 roku”; zmienia się na: 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”. Starosta dodał, że w pierwotnym porozumieniu w paragrafie pierwszym Zarząd użył  

i stwierdził, że będzie stosował skrót nazwy Zespół Szkół.  

Poprawiony załącznik do projektu uchwały wszyscy Radni otrzymali. 

 

Na posiedzenie przyszedł radny Sławomir Terebecki (19+1=20). 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 20, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXI/163/2013 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 została podjęta 

jednogłośnie. 

 

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

na likwidacj ę I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących  w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16 (druk nr 4/XXI);  
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Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 20, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXI/164/2013 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację I Liceum 

Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Gryfinie  

przy ul. Niepodległości 16  została podjęta jednogłośnie. 

 

IX.  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);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 20, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXI/165/2013 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego 

Uzupełniającego im. ppor. Ryszarda Kuleszy wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3, została podjęta jednogłośnie. 

 

X. 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);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5) i umożliwiła dyskusję. 

 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że w związku z tym, że jest to uchwała intencyjna 

dotycząca zamiaru likwidacji niektórych typów szkół chciała zwrócić uwagę na to, że trzy 

szkoły z wymienianych tutaj, proponowanych do likwidacji, faktycznie wygasają z mocy 

ustawy o systemie oświaty. Natomiast Policealna Szkoła Zawodowa funkcjonuje w ustawie  
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i być może należałoby przemyśleć czy wykreślać taką szkołę mimo, że nie ma do niej  

w chwili obecnej naboru czy przemyśleć i zostawić, bo być może w przyszłości będzie to 

dobry kierunek rozwoju Zespołu Szkół. Radna nie wie, czy nie jest przedwczesne wykreślanie 

Policealnej Szkoły Zawodowej ze struktur ZSP nr 2 w Gryfinie.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że radna powtarza swoją uwagę 

zgłoszoną już na posiedzeniu komisji i tak, jak już odpowiadał na komisji, że w związku  

z tym że wszystkie te uchwały dotyczą zamiaru likwidacji to wcześniej czy później Rada 

spotka się z tymi uchwałami ale dotyczącymi już ostatecznych rozstrzygnięć. Sprawa akurat 

tego typu szkoły będzie jeszcze konsultowana z dyrekcją i radą pedagogiczną. Na ten moment 

oczywiście wydaje się zasadne żeby po prostu została, chociaż do tej szkoły nigdy nie 

robiono naboru ale żeby taka szansa była do skorzystania, żeby kolejny raz nie trzeba było 

tworzyć takiej szkoły. Będzie to rozpatrzone już przy uchwale dotyczącej likwidacji 

oczywiście już po spełnieniu procedur. Może pojawić się uchwała, która w swojej treści 

będzie dotyczyła tylko tych trzech typów szkół, tak jak powiedziała pani radna. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz w obecności 20 radnych 

zarządziła głosowanie: 

za - 20, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXI/166/2013 w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących  

w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91  została podjęta 

jednogłośnie. 

 

XI.  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);  
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Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5) i umożliwiła dyskusję. 

 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że po raz pierwszy w tej kadencji ma możliwość 

wypowiedzenia się na temat likwidacji, a właściwie zamiaru likwidacji szkoły, placówki 

oświatowej na terenie powiatu gryfińskiego. W uchwale zawarte są jakby trzy działy. 

Mianowicie po pierwsze rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie. Po drugie, 

likwidacji Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Szkoły Specjalnej w Gryfinie. Po trzecie, 

powołanie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Chojnie. 

Są to trzy aspekty, które należy omówić. Po pierwsze, bardzo miło było dzisiaj popatrzeć jak 

zdolna młodzież otrzymywała wyróżnienia i nagrody za osiągane wyniki w nauce. Warto 

przede wszystkim obronić te dzieci, które same nie będą miały tej satysfakcji ani ich rodzice, 

aby wystąpić na środku i poszczycić się osiągnięciami. Dla nich osiągnięciem często jest to, 

że potrafią trzymać łyżkę, spożywać posiłek a także wykonywać inne proste czynności. 

Dlatego głos w tej sprawie powinien być jak najbardziej słyszalny dla wszystkich i poprosiła, 

że mimo, iż jest to nieliczna grupa to żeby potraktować to bardzo priorytetowo. Na temat 

pierwszego aspektu uchwały tj. zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, 

po konsultacjach na komisjach absolutnie uważa pomysł za słuszny, dlatego że funkcjonujący 

dotychczas twór – Zespół Szkół, który obejmował placówkę w Gryfinie i w Nowym 

Czarnowie to tak naprawdę dublował nazewnictwo szkoły podstawowej i gimnazjum 

specjalnego w obrębie jednego typu zespołu. Rzeczywiście jest to uzasadnione. Po drugie,  

w momencie gdy pojawiła się ta uchwała i została przedstawiona związkom zawodowym  

do akceptacji to radna obawiała się jednego, przede wszystkim tego, że w momencie 

likwidacji szkoły na ulicy Łużyckiej czyli Szkoły Specjalnej dla dzieci z upośledzeniem 

lekkim, północ powiatu zostanie pozbawiona możliwości kształcenia dzieci 

niepełnosprawnych z upośledzeniem lekkim na terenie północy powiatu. Wątpliwości radnej 

zostały rozwiązane podczas komisji, gdzie uzyskała zapewnienie, że placówka w Nowym 

Czarnowie właśnie przejmie też tą funkcję, obok dzieci upośledzonych głęboko i w stopniu 

umiarkowanym, miejsce tam też znajdą również dzieci z upośledzeniem lekkim. Co uspakaja 

radną jako mieszkankę północnej części powiatu. Radna nie wyobraża sobie sytuacji,  

że dopuszcza się możliwość wprowadzenia dowozu dzieci z Gryfina do Chojny  

albo stawiania rodziców przed faktem wysłania takich osób do internatu. Należy pamiętać,  

że są to dzieci, które tutaj się nie odezwą natomiast bardzo często biorą leki różnego rodzaju 

psychotropowe, trudno im zachować kontrolę nad sobą i w jednym miejscu przebywać dłużej 
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niż kilka minut, a taki dowóz byłby absolutnie niewskazaną rzeczą. Radna cieszy się i ma 

nadzieję, że dzisiaj o tym nie trzeba rozmawiać i Zarząd będzie kontynuował ten kierunek, 

aby w Nowym Czarnowie powstała placówka, która będzie oferowała pełny pakiet 

kształcenia specjalnego dla dzieci z północnej części powiatu. Jednocześnie radna 

zadowolona jest z tego iż przedstawione propozycje związków zawodowych i jej zostały 

właściwie w 90% wzięte pod uwagę przez Zarząd. Myśli się właśnie o rozwoju tej placówki 

w Nowym Czarnowie pod kątem stworzenia takiej szerokiej oferty kształceniowej i to na tą 

chwilę radną uspokaja. Dodała, że jednocześnie podała propozycję, aby przemyśleć 

lokalizację dzieci z upośledzeniem lekkim na ulicy Łużyckiej w kompleksie budynków 

internatu jak i też Szkoły Ponadgimnazjalnej nr 2 w Gryfinie. Jest to koncepcja również 

możliwa do rozważenia. Radna będzie czekała na oficjalne potwierdzenie jak poczynają prace 

adaptacyjne drugiego budynku w Nowym Czarnowie. Jakie są porównywalne koszty?  

Czy być może będzie sensowne zwrócenie uwagi na to, aby ta placówka była w Gryfinie? 

Także może powiedzieć, że rozwiązanie i likwidacja Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie 

jest to tylko taka zmiana wywołana tym, że trzeba przeprowadzić restrukturyzację bowiem 

faktycznie obecny budynek na ulicy Łużyckiej generuje bardzo wysokie koszty, a należy 

pomyśleć również o tym, aby oszczędzając czy omijając takie koszty w przyszłości móc tymi 

zaoszczędzonymi środkami poprawić byt dzieci tych właśnie niepełnosprawnych w innym 

bardziej rentownym obiekcie. Zatem likwidacja tego typu nie przyniesie takich złych 

skutków. Problem drugi budzący wątpliwości, jeżeli chodzi o powołanie Powiatowego 

Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Chojnie to jest to, że radna jest 

przeciwko centralizacji i powoływaniu jednego zespołu, który jest oddalony od siebie  

o 40 kilometrów. Dodatkowo radna przedstawiała na komisji i w rozmowach z Zarządem 

wątpliwości dot. aspektów formalnych, ale to już będzie późniejsze zadanie. Na tę chwilę 

radna chciałaby przedstawić stanowisko osoby z północy powiatu i poprosić przede 

wszystkim o gwarancję Zarządu, aby uchwała zasadnicza była przygotowana z dokładnymi 

wyliczeniami i pokazaniem obrazu jak będzie funkcjonowała ta placówka w Nowym 

Czarnowie. Radna liczy tutaj na skrupulatność i absolutnie poważne podejście do tematu. Być 

może tych dzieci nie jest dwieście czy trzysta i nie przyjdzie tutaj dwustu czy trzystu 

rodziców, a także ci rodzice często tutaj nie przyjdą bo również mają takie same problemy, 

ale to właśnie Rada powinna wszystko zrobić aby umożliwi ć jak najłagodniejsze w skutkach 

prze reformowanie szkolnictwa specjalnego. 
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Radny Jerzy Zgoda powiedział, że w uchwale tej dotykana jest bardzo wrażliwa część życia 

społecznego dotyczącą szkolnictwa specjalnego. Radny powiedział, że nie chciałby  

tej uchwały traktować jako likwidację szkół. Jest to reorganizacja, która ma na celu poprawę 

warunków odbywania nauki i pobytu dzieci oraz w żaden sposób nie powinna wpłynąć  

na pogorszenie się tych warunków. Dlatego jest taki apel do pana Starosty i Zarządu,  

że w momencie kiedy będzie przyjęta reorganizacja w części likwidująca szkoły,  

jak wpłyną arkusze organizacyjne Zespołu Szkół to ważne jest aby pochylić się nad tym  

nie tylko z kalkulatorem i wyliczać ile faktycznie jest dzieci w poszczególnych klasach, ale  

żeby jak będzie brakowało jednego czy dwóch uczniów, przyjąć taką klasę. Niech  

nie będzie takiej sytuacji, że czwórka czy trójka dzieci będzie musiała dojeżdżać z Gryfina, 

Bani czy Starego Czarnowa do Chojny. To będzie bardzo trudne. Również istotną sprawą są 

dojazdy i to co prawda jest po stronie gmin, jednak nie wyobraża sobie żeby przy tej 

reorganizacji i później przy zatwierdzeniu poszczególnych klas, w poszczególnych typach nie 

brać pod uwagę faktycznie indywidualnych dojazdów już poszczególnych uczniów, których 

jest bardzo mało ośmiu, czy dwunastu. Jest możliwość indywidualizowania i rozwiązania 

tego problemu razem z gminami, bo nie ma co ukrywać że często to, co widać w materiałach, 

dzieci dojeżdżają najczęściej z opiekunami, rodzicami. W momencie kiedy będzie dojazd  

na przykład z miejscowości Banie do Chojny to takiej możliwości fizycznej dojazdu 

autobusem nie ma. Często ci rodzice nie dysponują własnymi środkami transportu wtedy 

zaczynają się techniczne problemy, które trzeba będzie rozwiązywać. Radny uważa,  

że ta reorganizacja jest potrzebna natomiast należy się pochylić nad tymi uczniami tak, żeby 

w żaden sposób ich nie skrzywdzić.  

 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że jest jeszcze jeden aspekt tej uchwały a mianowicie po raz 

pierwszy Rada spotyka się z likwidacją szkoły i ze zwolnieniami nauczycieli. Radna 

powiedziała, że ma tutaj również apel do Zarządu, aby w tej trudnej chwili, bo jest to nowe 

doświadczenie dla wszystkich, zwrócić uwagę na to, że rozwiązywany jest Zespół Szkół 

natomiast likwidowana jest Szkoła Specjalna w Gryfinie. Radna nie wyobraża sobie sytuacji, 

aby pod płaszczykiem rozwiązywania zespołu była dowolność zwalniania kadry  

w placówkach tegoż zespołu. Nie może być sytuacji niepewności wśród pracowników, 

różnego rodzaju „nagonki”, bo ta młodzież ma się spokojnie kształcić dalej. Mało tego, 

rozmowy były o kierunkach polityki kadrowej w placówkach oświatowych powiatu 

gryfińskiego. Każda placówka ma opracować takie kierunki. Radną natomiast interesuje 

zatrudnianie. Wiadomo, że część z tych nauczycieli, którzy zostaną zwolnieni w związku  
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z likwidacją jeżeli do niej dojdzie, przejdzie na emerytury bo ma taką możliwość. Część  

z tych nauczycieli zostanie bez pracy. Jednocześnie w związku z tym, że będzie 

funkcjonowała placówka dla dzieci z upośledzeniem lekkim w Gryfinie bądź w Nowym 

Czarnowie, tego jeszcze nie wiadomo, w związku z tym absolutnym warunkiem rekrutacji  

do tej placówki, do tego nowego zespołu który ma powstać kryterium kluczowym powinni 

być ci co utracili tę pracę. Również tego zagadnienia nie można omijać, jako radna będzie się 

przyglądać wszelkim wytycznym Zarządu i wszelkim działaniom dyrekcji właśnie tej szkoły, 

która podlega rozwiązaniu i likwidacji, ponieważ jasność tej uchwały jest rzeczą istotną. Nie 

może tu być mowy o żadnych innych sugestiach niż to, co wynika wprost z uchwały, którą 

dzisiaj Rada próbuje podjąć. Ponadto chciałaby zapewnić, jako Klub Radnych Platformy 

Obywatelskiej, będzie przyglądać się przygotowaniom na jesień placówki w Nowym 

Czarnowie. I tak, jak już powiedziała, chciałaby poznać koszty dostosowania tego 

istniejącego już budynku dla dzieci oraz być może przekalkulowania stworzenia tej placówki 

w Gryfinie. Dopiero wtedy, kiedy będzie pewna, że dzieci będą miały zapewnione godne  

i dobre warunki, dopiero wtedy już przy ostatecznej uchwale mówiącej o likwidacji placówki 

w Gryfinie, będzie mogła powiedzieć, że będzie wyrażać zgodę na to, aby tak się stało. Radna 

prosi, aby potraktować raz jeszcze bardzo poważnie ten problem. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Alicja Kordylasińska powiedziała, że mimo iż pochodzi  

z południa powiatu, w przeciwieństwie do radnej E. Dudar, która pochodzi z północy 

powiatu, nie podziela takiego pełnego optymizmu. Dla wiceprzewodniczącej Rady pewne 

rzeczy są niepokojące przy podejmowaniu zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej  

i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie. Wątpliwości biorą się z tego, iż zauważa pewne 

dysproporcje pomiędzy możliwościami i traktowaniem południa powiatu, jeśli chodzi  

o rozwój szkolnictwa specjalnego, a północą powiatu gryfińskiego. O ile południe powiatu 

gryfińskiego, chodzi o placówkę w Chojnie, której baza się rozszerza, zwiększa, proponuje 

nowe możliwości rozwoju tym uczniom a także zdobycie zawodu, o tyle takich aspektów 

wiceprzewodnicząca nie zauważa na północy powiatu gryfińskiego, co ją bardzo niepokoi. 

Druga sprawa to przemieszczenie tych uczniów z miasta, z warunków pełnej cywilizacji,  

do Nowego Czarnowa do obiektów, doskonale wiadomo w jakim są stanie, do pewnego 

miejsca odludzia. Należy pamiętać, że część z tych osób są to osoby upośledzone tylko  

w stopniu lekkim i gwarantując im przebywanie w odpowiednim środowisku w pełnej 

cywilizacji w kontakcie z pełną techniką, jaką oferuje pobyt w centrum dużego miasta, ten 

rozwój uczniów upośledzonych w stopniu lekkim może znacznie być rewalidowany  
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w porównaniu do przebywania tych uczniów w pewnym odseparowaniu, gdzieś na uboczu,  

na peryferiach, kilka kilometrów od Gryfina. Kwestią kolejną, która wiąże się z tym 

odseparowaniem to są sprawy dojazdu, ponieważ jest to problem gmin a nie powiatu, nie wie 

na ile gminy będą przygotowane do podjęcia takiego działania, aby wszystkim uczniom 

uczęszczającym na zajęcia do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gryfinie, zapewnić 

dojazd do placówki w Nowym Czarnowie. Wiceprzewodnicząca obawia się że może być taka 

sytuacja, że gminy nie zaryzykują takiego wysiłku i rodzice będą zdani na własne siły, a tym 

samym pójdą po najniższej linii oporu tzn. będą szukali miejsca dla tych swoich pociech  

w klasach integracyjnych, a nawet niekoniecznie, że w ogóle w szkołach masowych na terenie 

gminy Banie czy też gminy Gryfino. Nie jest to do końca dobre rozwiązanie, ponieważ  

tak, jak w rozmowie z panią dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych podczas posiedzenia 

Komisji Spraw Społecznych ta szkoła gwarantuje wysoko wykwalifikowaną kadrę typowo 

przygotowaną do pracy z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim, umiarkowanym  

i głębokim, posiada odpowiednie środki dydaktyczne i bazę jeżeli chodzi o wyposażenie tego 

ośrodka. Bez takiej bazy, odpowiedniego wyposażenia w sprzęt rozwój tych uczniów będzie, 

obawia się, zaburzony albo nie będzie szedł tak szybko w kierunku poprawy, jakby się tego 

oczekiwało. Przeniesienie uczniów do Nowego Czarnowa, jawi się trochę jako odseparowanie 

od społeczeństwa, ponieważ te dzieci będą gros czasu spędzały zupełnie w swoim 

środowisku, nie w kontakcie ze swoimi „normalnymi” rówieśnikami i bez kontaktu z duża 

grupą osób dorosłych. Pani radna E. Dudar wyraziła zaniepokojenie i wiceprzewodnicząca 

również je podziela jeśli chodzi o redukcję wykształconej kadry przy przeniesieniu tych 

dzieci do Nowego Czarnowa. Z materiałów poglądowych jakie otrzymali radni wynika,  

że siedmioro nauczycieli, nie wliczając jeszcze pracowników obsługi i administracji, będzie 

zagrożonych utratą pracy. Te dzieci upośledzone w stopniu umiarkowanym i lekkim w bardzo 

dużym stopniu przywiązują się do swoich nauczycieli, traktują ich czasami jako rodziców  

a nawet jako pierwszych rodziców, bo zdarza się że ich własne domy nie są wydolne 

wychowawczo. W związku z tym pozbawianie tych dzieci owych opiekunów wydaje się być 

ze szkodą dla tych najmłodszych. Kolejna sprawa to przygotowanie bazy w Nowym 

Czarnowie, ona na dzień dzisiejszy nie jest przygotowanae tak, jak należy, co prawda Zarząd 

pochylił się nad tym problemem i zapowiada, że do września podejmie stosowne prace 

remontowe i zabezpieczy w planie finansowym odpowiednie środki finansowe, aby zdążyć  

do września przygotować odpowiednie pomieszczenia i odpowiednią bazę, ale ze słów pani 

dyrektor wynika, że nie do końca może się to udać. Pojawiały się pewne problemy o których 

rozmawiano na posiedzeniu komisji, że wcale na dzień dzisiejszy, czyli jako od września nie 
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będzie to wyglądało tak różowo. Wiceprzewodnicząca wolałaby podejmować tą decyzję 

wtedy, kiedy będzie wiedziała, że jeżeli decyduje się na zagłosowanie nad przeniesieniem 

uczniów do Nowego Czarnowa to ewentualnie ta placówka nie będzie w gorszym standardzie 

niż to, co mają zapewnione dzieci w Gryfinie. Nie jest mowa o stanie budynku, ale przede 

wszystkim o bazie dydaktycznej.   

 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że dziękuje pani wiceprzewodniczącej Rady za wsparcie,  

bo chyba pierwszy raz się zdarza, że południe wspiera północ. Radnej intencje są takie, że nie 

jest rozradowana tą uchwałą i niezbyt spokojnie do tego podchodzi. Natomiast ważna rzecz tu 

jest do zrobienia, a mianowicie widzi, jakie koszty, długi generuje budynek na ulicy 

Łużyckiej i stara się szukać alternatywy. Na razie nie jest przesądzone czy to będzie Nowe 

Czarnowo czy może tak, jak powiedziała skrzydło w Gryfinie. Radna rozmawiała z Zarządem 

i proponowała, teraz będą to analizy. Dlatego też na dziś jest to uchwała intencyjna i bardzo 

dobrze się dzieje, że zauważa się, że to całe finansowanie faktycznie w szkolnictwie 

specjalnym szło na południe powiatu. Generalnie wynika to ze strategii rozwoju oświaty 

specjalnej w powiecie gryfińskim i tak faktycznie było. Natomiast teraz jest czas,  

aby przygotować Gryfino do przyjęcia kształcenia specjalnego. I w związku z tym, że dzisiaj 

jest to tylko uchwała intencyjna, to jest czas na to, żeby przez dwa miesiące poobserwować  

co Zarząd postanowi i jak wykona właśnie to zadanie. Raz jeszcze radna liczy na to, że będzie 

to poważna praca zrobiona po prostu dobrze, tylko dlatego, żeby niepełnosprawne dzieci 

miały możliwość kształcenia się w miejscu zamieszkania. Radna podziękowała pani 

wiceprzewodniczącej za zabranie głosu. 

 

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że nie lubi dzielenia powiatu na północ i południe, co już 

jest zakorzenione i zwrócił się do radnych, aby nie robić tego dziś. Jest jeden powiat  

i jedno szkolnictwo bez podziału na północ i południe. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz odczytała pismo z dnia  

21 lutego 2013 r., które wpłynęło tuż przed sesją do przewodniczącego Rady Powiatu 

od radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Pawła Muchy, pełnomocnika 

Prawa i Sprawiedliwości w Powiecie Gryfińskim (pismo stanowi załącznik nr 6). 

 

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kaczmar powiedział, że chciałby się odnieść do uwag 

odnośnie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, co przedstawiły pani 
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E. Dudar  i A. Kordylasińska. Jest radnym już trzecią kadencję i tak, jak powiedziała to pani 

E. Dudar, że jest to pierwsza sprawa zamiaru likwidacji Zespołu Szkół, wiceprzewodniczący 

chciał przypomnieć sytuację jaka była kilka lat wstecz ze szkołą w Mieszkowicach, gdzie też 

był problem, który był rozwiązywany w emocjonalny sposób. Następna sprawa w Chojnie, 

gdzie liceum i technikum budowlane czyli Zespół Szkół Zawodowych, który mógłby 

funkcjonować dzisiaj w jakiś sposób gdyby nie pewne decyzje. I wreszcie szpital, gdzie też 

radni musieli podjąć bardziej konkretne decyzje, wiceprzewodniczący pamięta w kadencji 

2002-2006, gdzie przychodząc prawie na każdą sesję dyrektor szpitala występowała  

o brakujące środki. Dzisiaj sytuacja jest o tyle stabilniejsza, czy do szkół czy do szpitala, 

oczywiście trzeba mieć zaufanie do Zarządu, który występuje z projektem uchwały w sprawie 

zamiaru likwidacji. Wszystkie uwagi, które są tutaj zgłaszane myśli, że Zarząd bierze  

pod uwagę i rozwiąże je przed uchwałą kończącą tę sprawę.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Alicja Kordylasińska powiedziała, że doskonale rozumie 

wszystkie aspekty finansowe i one są ważne, bo rzeczywiście ekonomia jest bezwzględna. 

Ale akurat w przypadku szkół to jest specyfika tego problemu i nie wolno przedkładać 

ekonomii nad dobro dziecka. Jeżeli pewne placówki generują zbyt duże koszty to po prostu 

trzeba w międzyczasie przygotować odpowiednią bazę i te dzieci przenieść już  

do przygotowanej bazy. Natomiast na dzień dzisiejszy wiceprzewodnicząca nie widzi takiego 

przygotowania bazy  w odpowiednim kształcie. Poza tym tak, jak już mówiła, przeniesienie 

dzieci z miasta na peryferie w zupełne odludzie, budzi jej niepokój. I ta sprawa różni znacznie 

te przykłady, które przytaczał wiceprzewodniczący H. Kaczmar. 

 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że Zarząd nie pierwszy raz rozmawia o Szkole Specjalnej  

i o budynku, bo radna jako mieszkanka Gryfina i jeszcze wówczas nie będąc radną, doskonale 

ze słyszenia wiedziała, że była propozycja przejęcia dla tych dzieci budynku po Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. Już wcześniej była rozmowa o szkole w Nowym Czarnowie, 

dlatego też nie uważa, że jest to zaskoczenie. Jeszcze jest czas, dwa miesiące, Rada spróbuje 

podjąć decyzję. Generalnie szkolnictwo jest trudnym tematem, bo faktycznie dokłada się  

do niego. Natomiast kształcenie osób z upośledzeniem głębokim ma zupełnie inne subwencje 

i te przeliczniki są naprawdę takie, które będą wystarczające jeżeli budynek nie będzie się 

nadawał do kapitalnego remontu. Tak, jak ten który jest na ulicy Łużyckiej. Nie jest to duża 

liczba osób i nie uważa, żeby było to odosobnienie tych dzieci, ponieważ przyjazne 

środowisko w Nowym Czarnowie, niedaleko od Gryfina, dogodny dojazd są dla radnej 
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atutem. Natomiast nie obstaje bo to nie radna powinna się w tej kwestii wypowiadać, tylko 

myśli, że będą teraz spotkania z rodzicami, z pedagogami, którzy są tutaj fachowcami. Radna 

pracuje z młodzieżą, która nie ma takich problemów. Głos, gdzie ta palcówka powinna się 

znaleźć powinno się skonsultować z rodzicami, uczniami a także z pedagogami, którzy w tej 

dziedzinie są fachowcami.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz w obecności 20 radnych 

zarządziła głosowanie: 

za - 13, 

przeciw - 1, 

wstrzymało się - 6, 

Uchwała nr XXI/167/2013 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 została podjęta większością 

głosów. 

 

XII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2013 rok (druk nr 8/XXI);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 20, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXI/168/2013 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok została podjęta 

jednogłośnie. 
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XIII.  Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za rok 2012 

(druk nr 9/XXI);  

 

Komisje zapoznały się ze sprawozdaniem. 

 

XIV.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

- brak, 

 

XV. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski przypomniał w związku z podjęciem uchwały  

dot. zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82,  

że w zeszłym roku dzięki Radzie Powiatu w znacznym stopniu zostały poprawione standardy 

nauczania w tymże Zespole Szkół. Za kwotę ponad 1 200 000 zł została wybudowana nowa 

szkoła, która ma możliwości przy adaptacji jeszcze kolejnego budynku, wypełnić to zadanie. 

Zarząd stara się równomiernie stwarzać warunki dla mieszkańców przede wszystkim  

w kontekście tychże dowozów. Starosta powiedział i przypomniał jeszcze to, co było 

przedmiotem dyskusji, że aspekt ekonomiczny jest tylko pochodną tego, jak funkcjonuje 

system szkolnictwa specjalnego w Polsce. W tym systemie ze względu na różnorodność form, 

od takich właśnie szkół specjalnych czy ośrodków szkolno-wychowawczych, które są  

czy może od powołania nowej szkoły, która ma powstać w Swobnicy, o której myślą księża 

salezjanie tj. ośrodek socjoterapeutyczny poprzez klasy integracyjne, gdzie w tworzeniu klas 

integracyjnych specjalizuje się gmina Gryfino i gmina Widuchowa. Są to formy, które służą 

szkolnictwu specjalnemu, ale przede wszystkim swobodny wybór rodzica. Rodzica, który  

w swojej świadomości powinien wiedzieć, że nawet jeżeli ta szkoła ma taką a nie inną nazwę 

to warto wysłać tam dziecko z uwagi na to, że jest odpowiednia baza i kadra. Natomiast tak, 

jak wynika z danych statystycznych powiatu gryfińskiego, co również przekłada się na inne 

powiaty w Polsce, niestety gros dzieci trafia właśnie do ogólnego szkolnictwa. I to nie 

dlatego, że nie ma tak szerokiej oferty tylko po prostu rodzice dokonują takich wyborów. 

Statystycznie wynika ze strategii szkolnictwa specjalnego w powiecie, spośród 269 dzieci 

ponad 123 trafia do ogólnego szkolnictwa, gdzie dopiero na poziomie gimnazjalnym  

jak już rodzic widzi, że dziecko niestety nie daje sobie rady, wówczas trafia do szkoły 

specjalnej, ewentualnie gdzie indziej. To jest główny powód tego, że później dochodzi  
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do dysproporcji jak często jest w powiecie. Nawet jeśli Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie 

jest jedną szkołą to de facto działa jak dwie osobne placówki. W rezultacie są trzy osobne 

placówki, w dwóch po 40 dzieci, w jednej w Chojnie 90 dzieci. To powoduje, że w jednej 

szkole mamy proporcje nauczycieli 16 do 36 uczniów. Tak bogata forma jak wcześniej 

Starosta wspominał, powoduje to, że Zarząd musi optymalizować to zadanie powiatu tak by 

być gotowym do świadczenia usług na jak najlepszym poziomie. Należy w tym wszystkim 

szanować również publiczne pieniądze. 

 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że dowiadywała się dlaczego i jak motywują rodzice 

oddawanie dzieci, które mają orzeczenia do szkół publicznych. Otóż bardzo często dzieje się 

tak w klasach I-III szkoły podstawowej a uzasadnienie jest proste, że dziecko 

niepełnosprawne z natury naśladuje czynności wykonywane w otoczeniu. W tym momencie 

jeszcze na etapie I-III nie ma dużych wizualnych różnic między tymi dziećmi, bo tam się 

maluje, rysuje więc chcą żeby naśladowały „normalne” dzieci. Radna mówi o tym, bo padła 

propozycja aby klasy zero przygotować tutaj w sieć placówek specjalnych. Jest to  

do przemyślenia, ponieważ można byłoby wpłynąć na decyzję rodziców, aby faktycznie  

to kształcenie rozpocząć wcześniej. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz przypomniała o obowiązku 

składania oświadczeń majątkowych wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu 

w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni, według stanu na dzień 31.12.2012 r. w terminie 

do 30 kwietnia 2013 r. (pismo załącznik nr 7). 

 

XVI.  Zakończenie posiedzenia. 

 

O godz. 15.15 przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz wobec 

wyczerpania porządku obrad zamknęła obrady XXI sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodnicząca Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 


