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PROTOKÓŁ NR 27/17 

POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 9 lutego 2017 r. 

  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:05 i trwało do godz. 14:15 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie  przy ul. Sprzymierzonych 4. W posiedzeniu udział wzięło  

4 członków komisji (lista obecności- zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski, Zastępca Głównego Księgowego Mariola 

Płóciennik, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-

Bień. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący komisji 

Arkadiusz Augustyniak. Głównym tematem posiedzenia było omówienie przygotowanych 

materiałów na XXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz dyskusja nt. obwodów szkolnych  

i proponowanych zmian w systemie oświaty w odniesieniu do szkół prowadzonych przez 

Powiat Gryfiński. 

 

Ad. 2  
Porządek obrad 27. posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony, stanowi  

zał. nr 2.  

 

Ad. 3 

Protokół nr 25/16 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 21 grudnia 2016 r. został 

przyjęty jednogłośnie.  
 

Protokół nr 26/17 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 25 stycznia 2017 r. został 

przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4 Omówienie przygotowanych materiałów na XXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2017 rok. 

 

Zastępca Głównego Księgowego Mariola Płóciennik powiedziała, że zmniejsza się plan 

dochodów w dziale 851-Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne  

o 100 000,00 zł. Środki na zadanie „Budowa windy osobowej w budynku przy ul. Dworcowej 

1 w Chojnie” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowane 

w dochodach w 2017 r. wpłynęły na rachunek powiatu w 2016 roku. Zwiększa się plan 

wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 -

Pozostała działalność o 97 123,53 zł, w związku z realizacją pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd” finansowanego środkami z PFRON. Zgodnie z umową, środki  

z PFRON, niewykorzystane w 2016 roku zwiększają plan wydatków w 2017 r. Zgodnie  

z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie zwiększa 

się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze o 1 514,10 zł, z przeznaczeniem na zakup 

środków dydaktycznych i książek. W grudniu 2016 r. na rachunek jednostki wpłynęła 

darowizna pieniężna z Fundacji „Młodzi-Młodym”, z przeznaczeniem na cele statutowe 

SOSW w Chojnie. Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych zwiększa się plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna,  

w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację 

zadania inwestycyjnego „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w DPS w Moryniu”. 

Zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zwiększa się 



2 

 

plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195-Pozostała działalność 

o 2 345,61 zł. Są to środki niewykorzystane w 2016 r. na realizację projektów „Europejskie 

staże” - kwota 574,26 zł i „Od praktyki do pracy 2” - kwota 1 771,35 zł. Ponadto zwiększa się 

plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w dziale 854-Edukacyjna 

opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 

poradnie specjalistyczne o 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia 

społeczne. Zwiększa się plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85202-

Domy pomocy społecznej o 26 630,55 zł, w związku z rocznym rozliczeniem środków  

na realizację zadania publicznego „Prowadzenie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. 

domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 120 osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie w Moryniu”  przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 

Chrystusowego w Niegowie.  Zwiększa się planowane przychody o 277 613,79 zł, z tytułu 

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  

z lat ubiegłych. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 3 507 613,79 zł, 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie  

2 000 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych  

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 507 613,79 zł. Załączniki do 

projektu uchwały, zgodnie z treścią uchwały budżetowej przedstawiają zmiany  

po stronie dochodowej i wydatkowej w układzie klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie 

projektowane zmiany powodują, że ulegną zmianie załączniki przedstawiające dochody, 

wydatki oraz wydatki majątkowe.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  

na lata 2017-2039. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła Zastępca Głównego Księgowego Mariola Płóciennik. 

 

III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji 

z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego. 

 

Od tego momentu posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień 
omówiła załącznik do projektu uchwały, przedstawiający wykaz podmiotów, którym Rada 

może udzielić dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2017 r. prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego. Zarząd Powiatu zatwierdził listę zadań  

do dofinansowania na łączną kwotę 150 000,00 zł, stosownie do środków finansowych 

zabezpieczonych w budżecie Powiatu na 2017 r. Wśród dotowanych ostatecznie znalazło  
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się pięć parafii rzymskokatolickich z terenu Powiatu, Gmina Widuchowa oraz jedna osoba 

prywatna.  

 

Radny Tomasz Siergiej powiedział, że w kilku przypadkach Zarząd Powiatu zaproponował 

znaczenie mniejszą kwotę od wnioskowanej, ponieważ byli to wnioskodawcy, którzy  

nie po raz pierwszy korzystali z takiej formy wsparcia finansowego i dlatego to im zostały 

obniżone dotacje, a nie wnioskodawcą korzystającym po raz pierwszy. Stąd takie, a nie inne 

kwoty.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

IV. Sprawozdanie za 2016 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 

 

Komisja zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem. 

 

Ad. 5 Dyskusja nt. obwodów szkolnych i proponowanych zmian w systemie oświaty  

w odniesieniu do szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

 

Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gryfińskiego. 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  

oraz Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień 

powiedziała, że niniejszy projekt uchwały związany jest z wprowadzoną reformą. 

Ustawodawca nałożył obowiązek, aby ostatecznie do 31 marca br. podjąć uchwałę w sprawie 

sieci szkół. Zmiany, które są wprowadzane mają mieć miejsce od 1 września br.  

tj. przekształcenie szkoły podstawowej z sześcioletniej na ośmioletnią. W związku z tym ma 

zostać wygaszone gimnazjum, natomiast szkoła zasadnicza stanie się szkołą branżową 

pierwszego stopnia. Zmiany te będą dotyczyły zarówno szkół specjalnych jak  

i ogólnodostępnych. Sieć szkół generalnie się nie zmieni tylko nazewnictwo, a w okresie 

trzech lat z zespołów szkół zniknie gimnazjum w szkołach specjalnych. Kolejna zmiana 

dotyczy ustalenia sieci szkół od 1 września 2019 r. Wprowadzone zostaną czteroletnie licea 

kształcące i pięcioletnie technika, stąd będzie przekształcenie wszystkich szkół, zgodnie  

z paragrafem 5 projektu uchwały. Ponadto ustawodawca nakazuje, aby powiaty określiły sieci 

szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez inne organy, tj. Liceum Ogólnokształcące  

w Gryfinie tzw. liceum w parku  przez Gminę Gryfino oraz Zespół Szkół Centrum 

Rolniczego w Mieszkowicach prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Dla tych szkół również określa się plan sieci szkół, o których mówi paragraf 6 i 7 projektu 

uchwały. Uchwała podjęta przez Radę Powiatu zostanie przekazana do zaopiniowania 

kuratorowi oświaty oraz związkom zawodowym, z tym, że opinia kuratora jest obligatoryjna. 

Po otrzymaniu opinii uchwała ponownie będzie w marcu podejmowana przez Radę z tym,  

że to już nie będzie projekt sieci szkół tylko dostosowanie sieci szkół na terenie Powiatu 

Gryfińskiego. W między czasie do 30. listopada zobligowani są do podjęcia uchwał  

o przekształceniu szkół i uchwały będą podejmowane o przekształceniu zasadniczych szkół 

zawodowych w szkoły branżowe oraz włączeniu gimnazjów do szkół podstawowych, które 
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będą wygaszane w okresie następnych dwóch lat. Następnie do 30 listopada 2019 r. muszą 

zostać podjęte uchwały o przekształceniu szkół licealnych i technikalnych. W kontekście 

szkół ponadgimnazjalnych planuje się w ZSP w Chojnie likwidację technikum budowlanego, 

ponieważ od wielu lat nie ma pełnego naboru. W ramach szkoły funkcjonują dwa technika 

zawodowe i ostatecznie w strukturach szkoły zostanie jedno technikum. Ponadto nastąpi 

przekształcenie technikum zawodowego w technikum w ZSP Nr 2 w Gryfinie. Planowane jest 

przyjęcie z powrotem od Gminy Gryfino zadania w zakresie prowadzenia liceum w parku. 

Jeżeli Powiat będzie przejmować szkołę to będą proponowane dwa rozwiązania, tj. włączenie 

szkoły w struktury szkoły na ul. Łużyckiej i wówczas konieczne będzie zlikwidowanie 

jednego liceum, ponieważ w strukturach zespołu nie mogą być dwie szkoły tego samego typu. 

W przypadku, gdyby szkoła została, jako samodzielna, to również będzie składana 

propozycja, aby liceum w zespole zlikwidować, ponieważ liczba uczniów chętnych do nauki 

w liceum jest zbyt mała, żeby na terenie miasta funkcjonowały dwie szkoły tego samego typu. 

Takie będą proponowane zmiany w okresie trzech lat. 

 

Radna Anna Ciszkiwicz zapytała, czy nauczyciele stracą pracę, czy będzie więcej klas  

w jednym liceum. Czy są jakieś plany? 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że są robione analizy i jest mowa,  

do czego będzie się dążyć. W nawiązaniu do wypowiedzi naczelnik poinformował, że jeżeli 

będzie, to zostanie podjęta uchwała o likwidacji liceum na ul. Łużyckiej, w której jasno 

będzie zapisane, że nauczyciele pracujący na ul. Łużyckiej staną się z określonym dniem 

nauczycielami liceum przy ul. Niepodległości. Ten okres będzie takim okresem, w którym 

zarówno do liceum, technikum, szkoły  zawodowej będą przychodzić nowe oddziały i stanie 

się placówką czteroletnią i pięcioletnią. Zapewne w radio będą toczyć się pewne dyskusje. 

Szkoły będą administrowane pod jednym zespołem. Oddziałów będzie przybywać  

i nauczyciele nie powinni stracić pracy, a dyrekcja w ramach jednej administracji będzie 

miała możliwość stworzyć np. pół etatu w liceum i pół etatu w technikum oraz zorganizować 

zastępstwa.  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień 

odnosząc się do liceum przy ul. Niepodległości powiedziała, że w tym budynku obecnie  

są jeszcze klasy gimnazjum, które w ciągu dwóch lat szkolnych wygasną.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że po zakończeniu analiz Zarząd 

Powiatu będzie musiał podjąć decyzję, czy wypowiedzieć Gminie Gryfino umowę w zakresie 

prowadzenia liceum, stąd rozmowa również na komisjach i poznanie opinii radnych. Samo 

wypowiedzenie umowy trwa 36 miesięcy, wypowiedzenie stawia nową jakość, bo jest  

to konkretny budynek powiatu. Zarząd Powiatu musi patrzeć również na zadania powiatu, 

żeby jak najlepiej je wykonywać za trzy lata. Jak zostanie umowa wypowiedziana  

to  podejrzewa, że mogą być z gminy głosy na „nie”, są pewnie inne oczekiwania. Jak rozbił 

rozpoznanie to połowa nauczycieli w szkole chciałaby, aby jednostka była prowadzona przez 

gminę, połowa przez powiat. Zapewne będą pewne zawirowania. Osiem lat temu Powiat 

umówił się z Gminą Gryfino, że na nieruchomości szkoły zostanie wybudowana hala 

sportowa, głównie na potrzeby miasta. Myślano o tej lokalizacji również dlatego, aby 

poprawić warunki funkcjonowania szkoły. Do dnia dzisiejszego nie doszło to do skutku, 

aczkolwiek Gmina ma na pewno zrobioną dokumentację techniczną z pozwoleniem  

na budowę. Zostało wykonane przyłącze energetyczne. Umowa została tak spisana,  

że w momencie wypowiedzenia, co do sprawy sali sportowej potrzebnej mieszkańcom miasta 

i szkole, można wypracować takie zasady funkcjonowania i budowy, jakby nie burząc 
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pierwotnego celu i przeznaczenia. Zostało to również rozwiązane w szkole w Mieszkowicach, 

gdzie Powiat swojego czasu przekazał szkołę do prowadzenia Ministerstwu Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. Na terenie szkoły znajduje się hala sportowa, z której korzystają zarówno 

mieszkańcy jak i dotychczas korzystało gimnazjum. Wszystko można wypracować.  

W momencie nawet, kiedy Powiat przejmie prowadzenie szkoły przy ul. Niepodległości,  

to Radzie Powiatu łatwiej będzie przekazywać część środków na finansowanie hali sportowej. 

Obecnie Radnym jest przedłożony projekt uchwały o projekcie sieci szkół, dla których 

organem prowadzącym jest i nie jest Powiat. Po jej podjęciu zostanie przekazana  

do opiniowania przez Kuratora Oświaty. Następnie przedmiotem marcowej sesji będzie 

projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  

do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych  

na terenie Powiatu Gryfińskiego. W kolejnych latach będą podejmowane kolejne etapy  

w osobnych uchwałach. 

 

Radna Anna Ciszkiewicz zapytała, czy mają zostać utworzone nowe kierunki zawodów,  

w związku z budową obiektu Zalando w Gardnie. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień 

odpowiedziała, że dyrektor nie występował z wnioskiem do Zarządu Powiatu jeszcze w tej 

sprawie, ma jeszcze trochę czasu. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że sprawa była przedmiotem 

Powiatowej Rady Zatrudnienia, która pozytywnie zaopiniowała zawód technik-logistyk. 

Dodał, że w projekcie uchwały jest podana szkoła branżowa zawodowa pierwszego stopnia, 

której jeszcze nie ma, to się dzieje z mocy prawa. Trzeba będzie podjąć  i tak i tak uchwałę  

o powołaniu tejże szkoły. Ustawodawca mówi, że taką szkołę powołuje się  

do 30. listopada. Jest to okres przejściowy i w różnych terminach będą podejmowane 

uchwały. Patrząc logicznie należałoby zakwestionować podanie kierunku w sieci szkoły, 

która de facto na dzień podejmowania uchwały nie będzie istnieć. Przedłożony projekt 

uchwały mówi o inwentaryzacji szkół na terenie Powiatu Gryfińskiego. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Koncepcja funkcjonowania sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd 

Powiatu Gryfińskiego stanowi zał. nr 3. 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

Ad. 6  Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 

Radna Anna Ciszkiewicz powiedziała, że swojego czasu była prowadzona zbiórka pieniędzy 

na budowę windy w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Obecnie winda jest, jednak jest tylko 

dwóch uczestników znajdujących się na wózkach inwalidzkich. Była taka duża zbiórka  

oraz wiele instytucji zaangażowało się w budowę windy. Czy istniałaby możliwość, aby 

większa liczba uczestników poruszających się na wózkach, która wcześniej otrzymała decyzję 

odmową o przyjęciu ze względu na brak windy, mogła zostać przyjęta, kiedy została już 

zamontowana. Czy są jakieś zmiany w tym zakresie? 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jest to znaczący problem. Od wielu 

lat w dwóch WTZ nie ma rotacji, która powinna być naturalna. Wielokrotnie na ten temat 

Zarząd dyskutował na swoich posiedzeniach. Dodał, że wystąpią do nich z zapytaniem  

o rotację uczestników, przyjęcie nowych osób. Niestety oni sami mają swoją radę i decydują 

o przyjęciu lub nie nowego uczestnika.  

 

Radna Anna Ciszkiewicz powiedziała, że była propozycja aby stworzyć środowiskowy dom 

pomocy, jednak jak WTZ w Gryfinie zajmują cały budynek… 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że WTZ nie zajmują całego budynku, 

są na to wydzielone piętra. Powiat ma umowę ze Stowarzyszeniem w zakresie wyodrębnienia 

pomieszczeń na WTZ, ponieważ Powiat dofinansowuje Warsztaty, a nie Stowarzyszenie i jest 

to uporządkowane. Dodał, że w budynku jest niezagospodarowane piętro na działalność  

o której mówi radna, ponadto musieliby się domówić z Gminą Gryfino, która mogłaby złożyć 

wniosek, jako jst., do Wojewody Zachodniopomorskiego. Domy środowiskowe są wspierane 

dotacją Wojewody tylko, że z tego co słyszał Wojewoda  nie za chętnie popiera  

te działalności. Stowarzyszenie zastanawiało się nad dalszym zagospodarowaniem piętra. 

Ponadto dodał, że Powiat nie jest w stanie stworzyć domu środowiskowego o zasięgu 

powiatowym. Swojego czasu Gmina Chojna utworzyła dom środowiskowy i tym samym 

torem powinno pójść Stowarzyszenie działające w Gryfinie, czyli przekonać władze gminne  

do stworzenia takiego domu. Jest to pewnego rodzaju szansa na funkcjonowanie  

i odblokowywanie trochę warsztatów.  

 

Radna Anna Ciszkiewicz powiedziała, że zostały przyjęte nowe osoby, ale nie poruszające 

się na wózkach inwalidzkich.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w ramach nadzoru nad WTZ zwrócą 

się z zapytaniem o tę sytuację. Dodał, że od zeszłego roku kontrolują uczestnictwo  

w warsztatach, bo jednak po to zostały powołane warsztaty, aby mieszkańcy brali w nich 

czynny udział.  

 

Radna Anna Ciszkiewicz powiedziała, że jest grupa ludzi, która z tego korzysta, a inna  

nie ma dostępu i jest to niesprawiedliwe.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wniosek Powiatu o dofinansowanie  

projektu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łużyckiej 91  

w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej” w ramach RPOWZ 2014-2020 uzyskał 

pozytywną ocenę i decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego otrzymał 

dofinansowanie w wysokości 5 366 565,41 zł. Jednocześnie Powiat został zobligowany  

do złożenia niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie. Inwestycja 

zostanie rozpoczęta po podpisaniu umowy. Większym wyzwaniem nie będzie przystosowanie 

budynku tylko stworzenie zakładu pod względem kadrowym. Następnie odnosząc się do sieci 

szkół powiedział, że będzie występować do Radnych o opinię dot. wypowiedzenia umowy 

Gminie Gryfino i prowadzenia liceum ogólnokształcącego. Chciałby poznać zdanie radnych 

w tym zakresie. 

 

Radna Anna Ciszkiewicz powiedziała, że sprawa wymaga czasu i przemyślenia. 
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Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak powiedział, że prowadzenie szkoły przez Powiat 

byłoby zasadne, z tego względu, że lokalowo szkół ponadpodstawowych będzie przybywało  

i oddziałów. Może dojść do takiej sytuacji, że jak tu zostanie oddany lokal to później  

się okaże, że nie będzie pomieszczeń.  

 

Radna Anna Ciszkiewicz zapytała, czy szkoła jest maksymalnie wykorzystywana. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w tej chwili tak. Dodał,  

że  z jednej strony uczniów będzie przybywało ze względu na ilość klas, jednak jak  

się spojrzy na demografię – ona jest nieuchronna – i ze statystyk wynika, że będzie spadała 

cały czas.  

 

W tym momencie posiedzenie opuścił Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski. 

 

Wniosek nr BRZ.0012.4.27.2017.MR Komisji Spraw Społecznych 
- czy w związku z wybudowaniem windy w budynku, w którym są prowadzone Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w Gryfinie przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie wzrosła liczba uczestników 

poruszających się na wózkach inwalidzkich? Jakie kryteria muszą spełnić osoby 

niepełnosprawne poruszające się na wózkach ubiegające się o przyjęcie do WTZ,  

czy w ostatnim czasie były składane takie podania i czy zostały one pozytywnie rozpatrzone? 

Ponadto czy planowana jest rotacja uczestników w związku z lepszymi możliwościami 

lokalowymi? 

 

Na tym zakończono 27. posiedzenie o godz. 14:15. 

 

 

 

Protokół sporządziła: 

 

 

Magdalena Romankiewicz 

 

  

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Augustyniak 


