
PROTOKÓŁ NR 11/15
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH

z dnia 24 listopada 2015 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:20 i trwało do 14:25 w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go  w  Gryfinie   przy  ul.  Sprzymierzonych  4.  W  posiedzeniu  udział  wzięło  
3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, prze-
wodniczący Rady Powiatu Roman Michalski, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Naczelnik
Wydziału Edukacji,  Kultury,  Sportu i Turystyki  Elżbieta Lorenowicz-Bień, Naczelnik Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha, Dy-
rektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – Nowic-
ka,  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  
i  Nadzoru Właścicielskiego  –  Anna Nikitińska.  Posiedzenie  otworzył,  stwierdził  quorum  
i obrady poprowadził  przewodniczący komisji  Arkadiusz Augustyniak.  Głównym tematem
posiedzenia  była  analiza  i  opiniowanie  projektów  uchwał  na  XII  sesję  Rady  Powiatu  
w Gryfinie.

Ad. 2 
Porządek obrad 11 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 

Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwała na XII sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

I. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  przyjęcia  Informacji  
o  stanie realizacji  zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym
2014/2015 (druk nr 3/XII);

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu i  Turystyki  Elżbieta  Lorenowicz-Bień
powiedziała, że utrzymuje się tendencja spadkowa absolwentów gimnazjum, którzy wybierają
kontynuację nauki w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych. Jak pokazał nabór w roku
szkolnym 2014/2015, spora część uczniów wybrała szkoły kształcące w zawodzie. Pomimo,
że proporcje te ulegają ciągłym wahaniom – wzrastają lub maleją na przemian, w ostatnich
dwóch latach daje się zauważyć korzystne zjawisko wyboru – przez absolwentów gimnazjów
– szkół  zawodowych  i  techników.  W analizowanym  roku szkolnym ponad 69% uczniów
wybrało  właśnie  te  szkoły.  Odnosząc  się  do  szkolnictwa  specjalnego  poinformowała,  
że od 3-4 lat stan tych szkół jest porównywalny. Uczniowie uczą się w dwóch jednostkach, 
tj.  w Chojnie i Nowym Czarnowie.  Na wniosek rodzica uczniowie zamieszkali  na terenie
powiatu gryfińskiego są kierowani do wybranej szkoły specjalnej funkcjonującej w powiecie.
Natomiast, jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi
szkoły specjalnej lub ośrodka, odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności,  w
tym stopień upośledzenia umysłowego, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego
powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek. W roku szkolnym 2014/2015 wystawionych
zostało  13 skierowań do szkół  i  ośrodków specjalnych  uczniom zamieszkałym na terenie
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powiatu gryfińskiego. Nieletni, wobec którego sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy
w  postaci  umieszczenia  w  młodzieżowym  ośrodku  wychowawczym  lub  młodzieżowym
ośrodku socjoterapii (postanowienia wydawano do końca 2011 r.) kierowany jest do ośrodka
wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji  w Warszawie – przez starostę właściwego  
ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego – a w przypadku braku miejsca zamieszkania
–  starostę  właściwego  ze  względu  na  miejsce  pobytu  nieletniego.  W  roku  szkolnym
2014/2015 wydano skierowania do: MOW – 25 (w tym 19 skierowań nieletnim) oraz MOS –
3 (w tym 1 skierowanie nieletniemu). Na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty,
prowadzona jest ewidencja szkół i placówek niepublicznych, działających na terenie powiatu.
Ewidencja  obejmuje  szkoły  ponadgimnazjalne,  placówki  oświatowo-wychowawcze  
oraz  placówki  kształcenia  ustawicznego.  W  powiecie  funkcjonuje  Prywatne  Liceum
Ogólnokształcące w Gryfinie oraz Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Trzcińsku
Zdrój.  Ponadto  funkcjonuje  Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna  w  Gryfinie  z  filią  
w  Chojnie.  Poradnia  udziela  dzieciom,  młodzieży,  rodzicom  i  nauczycielom  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,  a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia  
i  zawodu.  Placówka  realizuje  swoje  zadania  poprzez  diagnozę,  konsultację,  terapię,
psychoedukację,  doradztwo,  mediacje,  interwencje  w  środowisku  ucznia,  działalność
profilaktyczną i informacyjną. W ostatnich czterech latach znaczenie zwiększyła się liczba
wydawanych  orzeczeń  i  opinii,  jest  to  spowodowane  tym,  że  od  ubiegłego  roku  rodzice
zaczęli ubiegać się o odroczenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Naczelnik dodała,
że  baza  do  działalności  oświatowej  jest  rokrocznie  poprawiana,  modernizowana.  
Są prowadzone remonty w ramach środków własnych jednostek oświatowych.  Niezależnie
od  przeprowadzonych  prac  w  jednostkach,  Wydział  Remontów  i  Inwestycji,  prowadził
dodatkowe inwestycje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie: montaż windy
dla  osób  niepełnosprawnych  w budynku  szkoły  oraz  ocieplenie  stropodachu  na  budynku
stołówki  oraz  łącznika  do  internatu.  Odnosząc  się  do  struktury  zatrudnienia  nauczycieli
poinformowała, że zatrudnienie w ciągi ostatnich czterech lat uległo spadkowi, zmniejsza się
liczba osób zatrudnionych. Jest to spowodowane mniejszą liczbą oddziałów. Obserwowany
jest coraz większy odsetek nauczycieli dyplomowanych. Nauczyciele mają prawo do urlopu
na poratowanie  zdrowia.  W tym roku szkolnym były  to  urlopy,  które  kosztowały  powiat
383 739,26  zł,  są  to  wydatki  własne  powiatu,  na  które  nie  dostaje  żadnej  dodatkowej
subwencji.  Zgodnie  z  przepisami  prawa,  awans  zawodowy  na  stopień  nauczyciela
kontraktowego przeprowadzają dyrektorzy szkół, na stopień nauczyciela mianowanego organ
prowadzący (powiat),  natomiast  awans zawodowy na stopień nauczyciela  dyplomowanego
należy  do  kompetencji  kuratora  oświaty.  Maksymalną  kwotę  dofinansowania  opłat  
do  poszczególnych  form  doskonalenia  oraz  specjalności  i  formy  kształcenia,  na  które
dofinansowanie jest przyznane, ustala organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół
i placówek. W latach 2014-2015 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
przeznaczono  środki  finansowe w ogólnej  kwocie  211 600 zł.  Zatrudnienie  pracowników
administracji  i  obsługi  od  pięciu  lat  pozostaje  na  tym  samym  poziomie.  Przechodząc  
do  wyników  nauczania  Naczelnik  poinformowała,  że  wyniki  sprawdzianu  klas  VI  oraz
gimnazjów specjalnych wypadły całkiem dobrze. Niestety gorzej było w przypadku wyników
egzaminów  maturalnych.  Średnia  zdawalność  była  na  poziomie  57,84%  przy  średniej
zdawalności w kraju – 74% i województwie zachodniopomorskim – 70%. Wynik ten został
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poprawiony przy sesji poprawkowej, są znaczne poprawy, niemniej jednak najważniejszym
egzaminem jest w maju. 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że ostatecznie liczy się drugi termin.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu i  Turystyki  Elżbieta  Lorenowicz-Bień
powiedziała,  że  szerokim  echem  odbijają  się  wyniki  majowe,  media  zawsze  rozpisują  
się  na  ich  temat.  O poprawkach,  o  egzaminach  zawodowych  się  zapomina,  a  one  fajnie
wyszły w naszych szkołach. 

Radna Anna Ciszkiewicz zapytała, z jakich przedmiotów była najmniejsza zdawalność.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu i  Turystyki  Elżbieta  Lorenowicz-Bień
powiedziała, że na pewno z matematyki.

Przewodniczący  Rady  Roman  Michalski powiedział,  że  uczniowie,  którzy  nie  zdali
egzaminu maturalnego w maju, zdali go w sesji poprawkowej. Nie jest to problem wynikający
z  całości  nauczania,  tylko  gdzieś  jest  błąd.  Coś  w  tym  temacie  trzeba  zrobić.  Ta  sama
młodzież, a wyniki egzaminów maturalnych w Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie były
inne od wyników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

Radna Anna Ciszkiewicz powiedziała, że jest też kwestia selekcji uczniów przy egzaminach
wstępnych, bo jeżeli  przyjmuje się do szkół młodzież,  która miała  w gimnazjum kiepskie
wyniki to wiadomo… . W szkołach elitarnych, w których są bardzo dobre wyniki, młodzież
jeżeli nawet nie rokuje, to dobrze zda maturę. 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  powiedział,  że jest  taka praktyka,  na razie raczej
inna nie będzie, do liceum często są przyjmowane osoby, które nie rokują. Natomiast wiąże
się to z tym, że jest swobodny wybór i prawdopodobnie gdybyśmy mieli, tak jak w szkole 
w  parku,  pułap  przyjmowania,  skalę  ocen,  to  nie  wiadomo  czy  młodzież  trafiłaby  
do technikum czy jednak nie szukałaby innej szkoły. Dziś jest walka między miejscami pracy,
bo każdy uczeń to jest miejsce pracy i stąd taki sposób zaniżania przy przejmowaniu. 

Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział,  że umowa jaka została  podpisana  
z PGE Zespół Elektrowni Dolan Odra S.A. jest dobrą formą, ponieważ efektem tej umowy
jest to, że został zatrudniony najlepszy absolwent, gdzie jest blokada przyjęć. Może można
byłoby podpisać umowy z innymi zakładami celem pokazania uczniom, że osiągając bardzo
dobre wyniki jest możliwość zdobycia pracy. Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rewizyj-
nej była rozmowa w kontekście szkół zawodowych. Zapewne dane w jakich segmentach ryn-
ku pracy są wolne wakaty ma urząd pracy. Przy zebraniu wszystkich informacji wyszedłby te-
mat szkolnictwa zawodowego, jak i szkolnictwa w liceach. Sama Pani Naczelnik powiedziała,
że uczniowie, którzy nie zdali egzaminu w maju, zdali go w sesji poprawkowej i jak widać
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mogli to zrobić. Nikt wobec nich nie zastosował taryfy ulgowej, zdali normalne egzaminy w
sesji poprawkowej, czyli w którymś momencie jest jakiś problem.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski powiedział,  że  dyrekcja  może  wykazać,  
że opuszczanie zajęć lekcyjnych przedkłada się na wyniki. Cofając się dwa lata można rów-
nież pokazać sytuację, kiedy szkoła realizowała program unijny w zakresie podnoszenia jako-
ści nauczania – były to dodatkowe lekcje matematyki. Korzystanie z dodatkowych zajęć mia-
ło wpływ na lepszą zdawalność egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Są pewne instru-
menty,  które  można  wdrażać,  aby  podnieść  stopień  zdawalności.  Idąc  do  szkoły  
o wyższym poziomie jest gwarancja, że matura będzie zdawana.

Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział,  że gdyby osobiście był dyrektorem
szkoły i gdyby zdawalność w szkole byłaby na poziomie 50% to ubodłoby to jego osobę. Sta-
rałby się przenalizować sytuację, zastanowić gdzie popełnił błąd i wyciągnąć z tego wnioski. 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że  zgodnie z przepisami oświatowymi
powiat jako organ jest odpowiedzialny za bazę materialną. Baza programowa przypisana jest
kuratorium oświaty. Przedkładając tę informację jest wskazywane radnym, że cała subwencja
oświatowa jest przekazywana. Jej znaczna część jest przekazywana na wynagrodzenia, powiat
bardzo  często  dokłada  z  własnych  środków na  cele  modernizacyjno-remontowe obiektów
oświatowych. Baza jest co roku poprawiana. Wypełnia się to, co wynika z ustaw, jest 1% od-
pis na nagrody i te nagrody są rozdysponowane na doskonalenie. Dyrekcja ma swobody wy-
bór w kwestii doskonalenia nauczycieli pod potrzeby szkoły, jak również z potrzebami na-
uczycieli, ponieważ trzeba się przekwalifikować. Kiedy zobaczono, że demografia spada, zo-
bowiązano dyrekcję do przygotowania polityki kadrowej.

Radny Marek Brzeziński odnosząc się do prezentacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie na ostatniej sesji, powiedział, że przedstawiony wówczas materiał nie jest kompa-
tybilny z przedłożoną radnym informacją oświatową. Wygląda na to, że uczniowie wraz z na-
uczycielami zajmują się realizacją projektów. Być może jest w tym jakaś nierównowaga, po-
nieważ  zadanie  główne  dotyczy  pobierania  nauki.  Trochę  optymistycznie  
i brawurowało szkoły pokazały obraz szkoły dynamicznej, tylko nie ma w tym przełożenia.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że do końca nie może się z tym zgodzić,
ponieważ były pokazanych bardzo dużo realizowanych projektów, natomiast należy zwrócić
uwagę, że kluczowe projekty związane z nauką, generalnie nie dotyczą młodzieży licealnej
tylko technikum. Projekty realizowane są przez uczniów w okresie wakacyjnym i związane są
z realizacją programów nauczania. W zawodzie o kierunku hotelarstwo czy gastronomia staże
międzynarodowe  organizowane  są  w  okresie  wakacyjnym.  Dodatkowym  plusem  jest  
to, że w sposób praktyczny uczą się języka obcego. Nie wypowiada się do innych projektów,
bo jest ich mnóstwo, ale główne, kluczowe projekty związane są z realizacją podstawy pro-
gramowej.

Radna Anna Ciszkiewicz powiedziała, że jeżeli młodzieży dawane są różne narzędzia, wpro-
wadzana są różne koła zainteresowań, to uczymy inaczej wpływając na funkcjonowanie ludz-
kiego umysłu. Wszystkie te elementy pozwolą zdać lepiej maturę, ponieważ wśród młodzieży
obecnie zapanowała moda na niewiedzę. Zdaniem radnej jest to trochę wina dorosłych, ponie-
waż młodzież trzeba czymś zainteresować, dać im odpowiednie narzędzia, nie przez sztywne
zasady  nauczania.  Dodała,  że  wielki  szacunek  należy  się  pani  dyrektor,  
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że przez te kółka zainteresowań szkolnictwo zostało skierowane na inne tory. Forma naucza-
nia, jako forma wykorzystywania różnych narzędzi, żeby młodzież pobudzić do chęci nauki. 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jest to również ważne, ale trzeba re-
alizować  podstawę  programową,  bo  przedkłada  się  to  później  na  naukę.  Kierując  
się do radnego Marka Brzezińskiego dodał, że może u pani dyrektor zabrakło odpowiedzi,  
w którym okresie jest to realizowane. 

Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, że w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Chojnie utrzymuje się średni poziom i nie ona jest problemem. Problemem jest Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Grafinie.

Radny Marek Brzeziński powiedział, że prezentowane na sesji prezentacje szkół ponadgim-
nazjalnych  były  bardzo  efektowne,  wręcz  budzące  nadzieję,  natomiast  nie  jest  
to kompatybilny obraz z wynikiem. Jest to niepokojące.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu współ-
pracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok (druk nr 4/XII);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień.

III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi doty-
czącej Starosty Gryfińskiego (druk nr 5/XII);

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa - Maria Ilińczyk.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Maria Ilińczyk powie-
działa,  że  złożona  skarga  przez  Pana  …………...*  w  dniu  28  września  2015  r.  
w zakresie punktu 5 w powiązaniu ze skargą z 18 sierpnia 2015r. na działanie Starostwa Po-
wiatowego w Gryfinie w przedmiocie: nienależytego wykonania zadań przez właściwe orga-
ny, naruszenia praworządności, między innymi poprzez wydanie decyzji rozstrzygającej stan
rzeczy,  naruszenia  słusznego  interesu  obywateli,  naruszenia  zaufania  obywateli  
do organów władzy, dotyczy postępowania administracyjnego prowadzonego przez pracowni-
ków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa, w sprawie wybudowanego pomostu na jeziorze Wełtyń. Zgodnie z przepisem art. 232 § 2
i  art.  256  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  oraz  na  podstawie  §  7  ust.  2  
i § 18 ust. 1 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (uchwa-
ła Rady Powiatu w Gryfinie Nr XX/161/2013 z dnia 23.01.2013 r.) do załatwienia takiej skar-
gi uprawniony jest Starosta. W punkcie 5 skarżący zarzuca Staroście brak właściwego nadzo-
ru nad podległymi  pracownikami,  którzy poprzez błędną ocenę właściwości organów oraz
brak kompetencji przyczynili się do uszczuplenia należności Skarbu Państwa (budżetu pań-
stwa). Zaznaczyć należy, że na podstawie zgromadzonych dokumentów, stanowiących dowód
w sprawie ustalono, iż sporny pomost został wykonany przed rokiem 1974 przez rodziców
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………………….* i w oparciu o zapisy art. 133 ust.1 ustawy z dnia 24.10.1974 r. Prawo
wodne (Dz.U. Nr 38, poz.230) pomost jest urządzeniem wodnym legalnym i nie jest wymaga-
ne pozwolenie wodnoprawne na istniejące w dniu wejścia w życie ustawy urządzenia wodne
(zatem i pomosty). Pan ………………* w myśl art. 237 § 3 oraz art. 238 § 1 kpa, jako osoba
niebędąca stroną postępowania, która wniosła skargę w sprawie indywidualnej, został zawia-
domiony o sposobie jej załatwienia. Poinformowano również skarżącego, że w każdej sprawie
administracyjnej, a więc i w sprawie nakazu rozbiórki, stosownie do dyspozycji art. 61 § 1
kodeksu postępowania administracyjnego, może pochodzić wyłącznie od strony. Jeśli więc
osoba trzecia domaga się wydania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, or-
gan nadzoru obowiązany jest każdorazowo ustalić, czy ma ona w tym interes prawny w rozu-
mieniu art. 28 kpa, a tym samym - czy jest legitymowana jako strona w sprawie. Gdy żądanie
rozbiórki pochodzi od osoby nie będącej stroną w sprawie, do takiego wystąpienia należy za-
stosować tryb przewidziany w art. 233 kpa, co Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa uczynił. Rozpatrując skargę Pana ……………..* nie stwierdza się naruszenia przepi-
sów prawa przez Starostę Gryfińskiego i uznaje, że nie wykazywał bezczynności w przedmio-
towej sprawie. Rozpatrzył skargę zgodnie z przepisami prawa i regulaminem organizacyjnym
starostwa. 

*Wyłączenia danych osobowych dokonuje się zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U.2014.782 j.t. ze zm. w zw. z art. 1 ust. 1 usta-
wy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. ze zm.).

Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, że poprzez Biuro Obsługi Rady wy-
stąpił do radcy o opinię prawną, w której stwierdzono, iż do rozpatrzenia powyższej skargi w
punktach od 1 do 4 stosownym organem jest Wojewoda Zachodniopomorski, natomiast odno-
śnie puntu 6 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Zgodnie z zapisami Kodeksu po-
stepowania  administracyjnego  skarga  została  przekazana  według  właściwości  
do rozpatrzenia odpowiednim organom.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

W tym momencie posiedzenie opuściła  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa - Maria Ilińczyk.

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwo-
ju Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2020 (druk nr 6/XII);

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Strategia jest dokumentem promocyj-
nym  powiatu.  Zawarte  w  niej  informacje  służyć  mogą  zarówno  inwestorom,  
jak  i  potencjalnym  turystom,  a  także  samym  mieszkańcom.  Zawiera  informację  
o wartościach przyrodniczych, kulturalnych, gospodarczych, a także o potencjale samego po-
wiatu. Przy tworzeniu dokumentu wykorzystano również opracowania Dolnoodrzańskiej Ini-
cjatywy Obszarów Wiejskich. Strategia jest dokumentem wymagalnym przy składaniu wnio-
sku o ubieganie się środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po-
wiat  będzie  aplikować  o  środki  m.in.  na  remonty  dróg  powiatowych,  5  km nowych  na-
wierzchni  rocznie.  W Strategii  została  również  opisana sprawa z zakresu oświaty,  przede
wszystkim szkolnictwa zawodowego. Wskaźnikiem jest ograniczenie migracji uczniów, po-
nieważ to jest wymierna wielkość pokazująca, że jeżeli na dzień dzisiejszy 30% uczniów po
ukończeniu gimnazjów wybiera szkoły spoza terenu powiatu, to trzeba robić wszystko, popra-
wiać edukację, bazę, czyli budować renomy szkół, aby młodzież zechciała wybrać powiatowe
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szkoły  ponadgimnazjalne.  Ponadto  Strategii  zostały  poświęcone  sprawy  
z zakresu niepełnosprawności, szpitalnictwa. Starosta dodał, że Strategia może być aktualizo-
wana na wniosek 3 radnych  w zależności od zmieniających się warunków i potrzeb. Zostało
to  zmienione  na  prośbę  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki,  pierwotnie  w  projekcie  było  
5 radnych. Powiat wcześniej również miał opracowaną Strategię na lata 2001-2010, jednak
wówczas nikt o tym dokumencie nie myślał, jako o narzędziu do pozyskiwaniu środków fi-
nansowych.  W okresie  od 2010 r.  do teraz  były  tworzone strategie  sektorowe z zakresu  
np.  pieczy zastępczej,  czy oświaty ponadgimnazjalnej.  Można powiedzieć,  że poprzednia  
Strategia skończyła się programem naprawczym, ponieważ w 2006 r. Powiat przyjął program
naprawczy. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt wraz ze zmianą.

V. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  
na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest część tej samej
nieruchomości (druk nr 7/XII);

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski powiedział,  że  zgodnie  z  przepisami,  
w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne
umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda rady powiatu.
W  tym  przypadku  proponuje  się  wyrażenie  zgody  na  zawarcie  kolejnych  umów  
z przeznaczeniem na prowadzenie pośrednictwa ubezpieczeniowego. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

W tym momencie posiedzenie opuściła  Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska.

VI. Projekt  uchwały Rady Powiatu  w Gryfinie  w sprawie przyjęcia  przez  Powiat
Gryfiński zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zlecaniu za-
kładom opieki zdrowotnej przeprowadzania badań specjalistycznych, w tym psy-
chologicznych oraz obserwacji szpitalnej  osób stawiających się do kwalifikacji
wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej (druk nr 8/XII);

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego –
Waldemara Derkacza.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że przyjęcie do realizacji przez Powiat
Gryfiński  zadania  z zakresu administracji  rządowej wynikające  z  ustawy o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, polega na zlecaniu zakładom opieki zdrowotnej
przeprowadzania badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpital-
nej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekar-
skiej. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.
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W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – Walde-
mara Derkacza.

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2016 wyso-
kości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wyso-
kości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie od-
stąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 9/XII);

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji 
i Transportu – Urszula Przetak.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

W tym momencie posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji 
i Transportu – Urszula Przetak.

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację progra-
mu: „Aktywny samorząd” w 2015r. (druk nr 10/XII);

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w  Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację progra-
mu: „Aktywny samorząd” w 2015r. (druk nr 11/XII);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia woli realizacji
projektu „Aktywizacja  wychowanków pieczy  zastępczej  i  osób niepełnospraw-
nych  w  powiecie  gryfińskim  -  Razem  w  przyszłość”  (druk  
nr 12/XII);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w  Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka.

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2015 rok (druk nr 13/XII);

Radny Marek Brzeziński zapytał, czy dotacja dla bibliotek w roku bieżącym została zmie-
niona. 

Skarbnik powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że nie została zmieniona. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.
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Ad. 3 

Protokół nr 9/15 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 27 sierpnia 2015 r.  został
przyjęty jednogłośnie. 

Protokół nr 10/15 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 21 października 2015 r.
został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5  Sprawy różne, informacje i wnioski.

Radna  Anna  Ciszkiewicz  zapytała,  czym  była  podyktowana  decyzja  o  wprowadzeniu  
do pakietu badań w ramach akcji „Białe Soboty” badania usg 4d. Jest to badanie ekskluzyw-
ne, w miejsce którego mogło zostać wykonane inne. 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że przedstawiona oferta została przyjęta.
Przy  kolejnych  akcjach  będą  prowadzone  szersze  konsultacje  z  osobami  zajmującymi  
się  służbą  zdrowia.  W  przyszłości  to  badanie,  uznane  za  ekskluzywne,  nie  będzie  
finansowane. W przyszłości będą się również starać udoskonalić ofertę medyczną w zakresie
onkologii,  kardiologii  oraz aby akcja  była  bardziej  dostępna dla  mieszkańców mniejszych
miejscowości. Jak wynika z mapy zdrowotnej Województwa Zachodniopomorskiego region
powiatu  w  stosunku  do  innych  powiatów  jest  powyżej  średniej  krajowej,  jeżeli  chodzi  
o śmiertelność na skutek chorób wieńcowych, dlatego oferta będzie udoskonalana.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14:25

Po odsłuchaniu nagrania protokół sporządziła:

Magdalena Romankiewicz

Przewodniczący Komisji

Arkadiusz Augustyniak
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