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Protokół Nr 17/2004 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Spraw Społecznych 

w dniu 30 kwietnia 2004 r.  
 
 

 Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1400 i trwało do godz. 1530.  
W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji.  
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.  
W posiedzeniu udział wzięli:  
Józef Ruciński – Wicestarosta,  
Adam Nycz – Członek Zarządu Powiatu,  
Barbara Maślak – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej         
i Sportu.  
 Obrady wspólnego posiedzenia komisji prowadzili Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ziętek oraz Przewodniczący Komisji Spraw 
Społecznych Pan Bronisław Sakowski. Pan Krzysztof Ziętek powitał wszystkich 
i poinformował, że tematem posiedzenia będzie omówienie szkolnictwa 
specjalnego w powiecie gryfińskim.  
 
Ad. 2.  
Członek Zarządu A. Nycz: w związku z tym , że ubywa młodzieży w szkołach 
musimy podjąć działania w celu obniżenia kosztów ich utrzymania. 
Rozpoczęliśmy od rozmów z pracownikami Zespołu Szkół Specjalnych               
w Gryfinie i Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.  
B. Maślak: przygotowaliśmy 2 warianty. Pierwszy wariant przejściowy,            
w którym będą w powiecie dwie szkoły specjalne: SOSW w Chojnie oraz 
Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie, który wchłonie szkołę w Nowym 
Czarnowie. Obowiązkiem szkolnym w Nowym Czarnowie objęci są mieszkańcy 
DPS, tutaj szkoła nie rokuje większej ilości dzieci. W Zespole Szkół 
Specjalnych zmniejszenie będzie zależało od tego jak postąpi z tymi dziećmi 
gmina oraz zależy to również od decyzji rodziców. Wagi według których 
przelicza minister nie wystarczają na utrzymanie tych wszystkich szkół. Na 
jeden oddział przypada 2,5 nauczyciela. Nasze szkoły specjalne mają bardzo  
dobry poziom nauczania, odbywają tam praktyki studenci i były tam 
przeprowadzane wagi nauczania, osiągnięte wyniki były bardzo dobre. Jednak 
utrzymanie tych szkół bardzo duzo kosztuje. Chcemy zaproponować połączenie 
szkoły w Gryfinie i Nowym Czarnowie w jeden budżet, a zajęcia będą 
realizowane w DPS w Nowym Czarnowie. Będą tu przede wszystkim zmiany 
wśród pracowników administracji. Odnośnie zatrudnienia są 3 warianty. Mają 
Państwo to dokładnie przedstawione w materiałach (zał. nr 3). Różnica             
w wariantach zatrudnienia polega na pozostawieniu 3 pomocy nauczyciela, albo 
3 pomocy nauczyciela oraz ½ etatu głównej księgowej oraz ½ etatu referenta.   
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W kwestii prowadzenia takich szkół należy patrzeć na wzory europejskie, 
według których można przekazać prowadzenie takiej szkoły stowarzyszeniu.   
Połączenie tych 2 szkół specjalnych mają na celu efektywniejsze zarządzanie 
finansami publicznymi. 
Członek Zarządu A. Nycz: w materiałach macie Państwo określoną kwotę 
oszczędności w odniesieniu do tych wszystkich wariantów (zał. nr 3).  
 Najbardziej opłacalne byłoby przekazanie prowadzenia takiej szkoły 
specjalnej  stowarzyszeniu. Zatrudnia ono pracowników nie na podstawie Karty 
Nauczyciela, jak to wygląda w momencie, kiedy te szkołę prowadzi powiat. 
Organizowaliśmy w tej sprawie spotkanie ze stowarzyszeniami, omówiliśmy 
przepisy ustaw w tej kwestii, przedstawiliśmy nasze zamierzenia w tej kwestii      
i że istnieje taka możliwość przejęcia prowadzenia takiej szkoły specjalnej. 
Wybór stowarzyszenia nastąpi w drodze przetargu. Są to plany na rok szkolny 
2005/2006. Natomiast teraz należy DPS zapewnić warunki do kształcenia. Jest 
osobny budynek szkoły, dzierżawiony od Marszałka. Koszty dzierżawy 
wynoszą ok. 23.000 rocznie + media. Umowa została już jednak 
wypowiedziana. Okres wypowiedzenia kończy się 30.06.2003 r.  Wiemy w tej 
chwili, ze nie wchodzi w grę przeniesienie DPS i ZSS, ponieważ Zespół 
Elektrowni „Dolna Odra” zawiesił w tej sprawie rozmowy.  
Radna D. Bus: czyli mamy 3 szkoły, z których 2 (szkołę w Gryfinie i szkołę w 
Nowym Czarnowie) chcemy połączyć. Nie będzie na pewno odrębnego 
budynku dla tej szkoły. Na pewno przez rok szkoła w Nowym Czarnowie będzie 
w budynkach DPS.  
B. Maślak: wszystko zależy od tego, czy zgłosi się jakieś stowarzyszenie do jej 
prowadzenia.  
Członek Zarządu A. Nycz: w 2005 r. ogłosimy przetarg na wybór takiego 
stowarzyszenia. Może dojść do takiej sytuacji, że dojdzie do likwidacji jednej ze 
szkół.  
Radna D. Bus: czyli będzie szkoła specjalna w Gryfinie z użytkowaniem 
budynków w Nowym Czarnowie i Gryfinie.  
Radny M. Racinowski: czy ten stan tymczasowości nie odbije się na poziomie 
nauki?  
B. Maślak: dzieci muszą opuścić budynek, należący do Marszałka z końcem 
czerwca b.r., ponieważ został na niego ogłoszony przetarg.  
Wicestarosta J. Ruciński: na pewno warunki nauki się pogorszą. Nie możemy 
jednak przystąpić do przetargu, bo jest sprzedawana całość budynków 
należących do Marszałka. Mieli się dogadać z ZE „Dolna Odra”, ale dostali taką 
samą informację jak i my. W związku z tym musimy opuścić ten budynek 30 
czerwca b.r.  
Radny M. Racinowski: czyli zaoszczędzimy na połączeniu tych szkół 23 tys. 
kosztów dzierżawy budynku i koszty zatrudnienia łącznie jednej osoby.  
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Członek Zarządu A. Nycz: w chwili obecnej więcej środków finansowych na 
szkołę przy DPS w Nowym Czarnowie. Połączenie tych szkół daje jakieś 
rozwiązanie. Na ZSS w Gryfinie dostajemy znacznie mniej pieniędzy.  
Radna D. Bus: musimy zrezygnować z budynku Marszałka, a połączenie ma 
spowodować, by koszty dzierżawy poszły na szkołę w Gryfinie.  
Radny M. Racinowski: czyli w DPS nic się nie zmieni, zostanie tylko 
zlikwidowana ZSS w Gryfinie.  
Radna D. Bus: należy jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie dzieci z ZSS     
w Gryfinie kwalifikują się do kształcenia masowego.  
Członek Zarządu A. Nycz: nie ma u nas w powiecie szkoły dla dzieci 
autystycznych, więc musimy takiemu dziecku zapewnić kształcenie w szkole na 
terenie innego powiatu.  
Radna D. Bus: czyli musi odbywać się kształcenie w budynkach DPS, z tym że 
będzie to robić albo szkoła, albo stowarzyszenie.  
B. Maślak: jeśli nie będzie stowarzyszenia, całość dzieci być może biedzie 
musiało być przeniesione do SOSW w Chojnie, gdzie są dobre warunki, a ZSS 
w Gryfinie zostanie zlikwidowana. Teraz jest jednak tendencja ku temu, by 
dzieci kształcenia specjalnego uczyły się w szkole masowej.   
Radna D. Bus: mówimy teraz o połączeniu szkół na rok, ciągle do tego 
dopłacając. Natomiast do lutego 2005 r. musimy podjąć dalsze działania.  
Radny J. Podleśny: może indywidualne nauczanie jest tutaj rozwiązaniem?  
Radna D. Bus: na pewno nie wszystkie dzieci nadają się do masowego 
kształcenia integracyjnego.  
Członek Zarządu A. Nycz: na razie nie wiemy ile będzie wynosiła kwota 
subwencji i czy znajdzie się stowarzyszenie, które będzie chciało prowadzić 
taką szkołę.   
Radny J. Podleśny: czy pracownicy DPS są zainteresowani utworzeniem 
stowarzyszenia?    
B. Maślak: była o tym mowa na spotkaniu.  
Członek Zarządu A. Nycz: nie było jednak na ten temat żadnych deklaracji ze 
strony pracowników DPS w Nowym Czarnowie.  
Radny M. Racinowski: w którym momencie dzieci DPS zaczęły się uczyć w 
budynku Marszałka?  
B. Maślak: rok czasu po zlikwidowaniu Sanatorium Dzieci uczyły się w DPS     
i rok w bardzo dobrych warunkach budynku Marszałka.    
Radny M. Racinowski: czy nie będzie to po raz kolejny odbijanie piłeczki 
gminom, które będą tworzyć oddziały specjalne w szkołach? 
Członek Zarządu A. Nycz: musimy w tej sprawie komunikować się ze 
wszystkimi gminami. Ponadto zgodę na każdy nasz ruch musi wyrazić Kurator.  
Przewodniczący K. Ziętek: jeżeli nie możemy utrzymać szkoły specjalnej, to 
musimy utrzymać dzieci specjalne w klasach integracyjnych.  
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Radna D. Bus: zgadza się, ale nie wszystkie dzieci nadają się do masowego 
nauczania w klasach zintegrowanych. W rezultacie jest tak, ze jest to 
indywidualne nauczanie.   
Członek Zarządu A. Nycz: chodzi nam o to, by wypracować opinię komisji     
w tej sprawie.  
Przewodniczący B. Sakowski: musimy wypracować kierunki działania dla 
Zarządu.  
Radny M. Racinowski: czy gdy zostaną obydwie szkoły, to utrudni to coś 
stowarzyszeniu? Może zgłoszą się 2 stowarzyszenia?      
Członek Zarządu A. Nycz: ale nie możemy zostawić tylko szkoły w Gryfinie, 
bo tym samym pogrążamy siebie finansowo.  
Radny J. Podleśny: czyli długi generuje utrzymanie budynku ZSS w Gryfinie.  
B. Maślak: w zależności od schorzenia minister przypisuje na każdego ucznia 
odpowiednie wagi. Jest to rozpisane w materiałach, które Państwo otrzymaliście 
(zał. nr 3). W szkole w Gryfinie regularnie koszt kształcenia ucznia wynosi       
w granicach 9-10 tys. zł rocznie. Co roku musimy do tej szkoły dopłacać.              
W szkole w Nowym Czarnowie jest więcej dzieci głębiej upośledzonych i tutaj 
przypada więcej środków finansowych. Tej szkoły nie trzeba dofinansowywać.  
Radna A. Warda: czy zależny nam na utrzymaniu szkoły przy ul. Łużyckiej?  
Członek Zarządu A. Nycz: nikomu nie zależy na likwidacji. Musimy sobie 
odpowiedzieć na pytanie jak obniżyć koszty funkcjonowania szkoły przy ul. 
Łużyckiej w Gryfinie.  
Przewodniczący K. Ziętek: musimy połączyć te obydwie szkoły.  
Radny M. Racinowski: czyli stowarzyszenie będzie realizować całość?  
Radna D. Bus: musi być to kształcenie realizowane przez stowarzyszenie 
dotyczyć obydwu szkół ( w Gryfinie i Nowym Czarnowie). Musi to być 
transakcja wiązana. 
Wicestarosta J. Ruciński: należy połączyć te obydwie szkoły i jest tu 
potrzebna opinia komisji.   
Radna D. Bus: stowarzyszenia muszą się tym interesować już teraz od czerwca. 
Członek Zarządu A. Nycz: stowarzyszenie z terenu naszego powiatu musi się 
do tego również przygotować.  
Przewodniczący K. Ziętek: należałoby ogłosić już w czerwcu przetarg na 
wybór stowarzyszenia.  
B. Maślak: jeśli pojawi się stowarzyszenie, które będzie zabiegać o te dzieci, to 
powiat przekaże mu na nie subwencję. W zasadzie już od zaraz istnieje 
możliwość przekazania zadania, jednak obowiązują tu odpowiednie procedury.  
Do sierpnia b.r. musimy już wiedzieć coś więcej, by jakoś te kwoty umieścić     
w budżecie powiatu na 2005 r.  
Wicestarosta J. Ruciński: jest przygotowany projekt uchwały w sprawie 
przekazania zadania. Jednak od 1 marca b.r. wybór stowarzyszenia, któremu je 
przekażemy może nastąpić tylko w drodze przetargu.  
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Przewodniczący B. Sakowski: proszę o zajęcie przez komisje stanowiska w tej 
sprawie? 
 
Stanowisko Komisji:  
- Komisje pozytywnie zaopiniowały połączenie Zespołu Szkół Specjalnych w 

Gryfinie i Zespołu Szkól Specjalnych w Nowym Czarnowie od roku szkolnego 
2004/2005.  

- Komisje wnioskują o rozpoczęcie procedury przekazania zadania kształcenia 
specjalnego znajdującego się w obrębie szkół w Gryfinie, na ul. Łużyckiej i    
w Nowym Czarnowie dla stowarzyszenia lub innej organizacji pożytku 
publicznego na rok szkolny 2005/2006.  

 
Ad. 3.  
Radny J. Podleśny: chciałem zasygnalizować, że słyszałem o przypadku 
pobicia nauczyciela w ZSP nr 2 w Gryfinie.    
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger      
 
 
 
       Przewodniczący Komisji  
 
           Bronisław Sakowski        


