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PROTOKÓŁ NR 29/2005  

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

w dniu 30 marca 2005 r. 

                 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do godz. 14.30. W posiedzeniu wzięło 

udział 6 członków Komisji (lista obecności - zał. nr 1).  

I. Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji  

B. Sakowski.  

II. Porządek obrad 29 posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.  

III. Protokół z 28 posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.  

 

Głównym punktem posiedzenia było: 

IV. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie – kalendarium imprez sportowych 

oraz sposób ich sfinansowania. 

V. Wniosek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady 

Miejskiej w Gryfinie dotyczący utworzenia poczekalni – świetlicy na dworcu PKP 

w Gryfinie. 

 

Radny J. Podleśny: powiedział, że Międzyszkolny Ośrodek Sportowym na terenie powiatu, 

który jest jednym z największych w województwie został podzielony na rejony. W pierwszym 

rejonie znajdują się szkoły gryfińskie, Kołbacz, Krzywin, Widuchowa, Żabnica. Do rejonu 

drugiego należy Chojna, Banie oraz Trzcińsko Zdrój. Koordynatorem w tym rejonie jest Jan  

Limanówka. W trzecim rejonie znajduje się Moryń, Mieszkowice oraz Cedynia. 

Koordynatorem tego rejonu jest Bronisław Kozioł. Finały mistrzostw powiatu poprzedzane są 

eliminacjami w wyniku, których wyłaniane są dwie szkoły w poszczególnych dyscyplinach. 

Jan Podleśny dodał, że w tym momencie zaczynają się problemy finansowe. Jest to 

spowodowane przyjętą zasadą, że z pieniędzy MOS finansuje się tylko udział zawodników w 

finale powiatowym. W związku z tym, środki na przeprowadzenie zawodów sportowych na 

terenie rejonu - szkoły lub gminy  muszą same we własnym zakresie zabezpieczyć. Radny 

przedstawił kalendarz Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu Gryfińskiego, organizowanych 

przez MOS w Gryfinie w roku szkolnym 2004/2005. (zał. nr 2) 
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Radna D. Bus: dodała, że Gimnazjum w Gryfinie w zeszłym roku poraz kolejny zostało 

najlepsze pod względem sportowym spośród 200 szkół w województwie 

zachodniopomorskim. 

Radny J. Podleśny: dodał, że oprócz imprez, które są w kalendarzu Szkolnego Związku 

Sportowego, placówka realizuje różne ogólnodostępne imprezy. Imprez w ciągu roku jest 31, 

nie licząc biegów transgranicznych, olimpiady przedszkolaków, integracyjnego biegu 

noworocznego itp. Dzięki temu przyjętemu systemowi za zeszły rok w szkołach 

podstawowych zajęliśmy drugie miejsce w województwie. Natomiast Gimnazjum  

w Gryfinie zajęło 3 miejsce. Poza tym Urząd Marszałkowski w ramach tych zawodów 

prowadzi w relacji gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – Zachodniopomorskie Igrzyska 

Powiatów. W zeszłym roku Powiat Gryfiński zajął trzecie miejsce.  

Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: dodał, że już trzy razy występował po odbiór pucharów 

dla Powiatu Gryfińskiego. Powiedział również, że w związku z powyższym było mu 

niezmiernie miło. A. Nycz dodał również, że zdaje sobie sprawę z tego, iż jest to zasługa Pana 

Podleśnego jak i jego współpracowników na terenie całego Powiatu. 

Radny J. Podleśny: powiedział, że w okresie od września 2004 r. do połowy marca br. MOS 

zorganizował i przeprowadził 115 imprez sportowych, w których wzięły udział 583 osoby.  

J. Podleśny przedstawił również zestawienie wydatków w 2004 r. – placówka na rok 2005 

otrzymała 60.000 złotych zgodnie z umową. (zał. nr 3) 

Przewodniczący B. Sakowski: zapytał czy inne gminy Powiatu Gryfińskiego pomagają 

finansowo w organizowaniu przez MOS imprez sportowych i czy Pan Podleśny zwraca się do 

nich z prośbą o taką pomoc. 

Radny J. Podleśny: odpowiedział, że nie. Jeżeli zdarzy się tak, że gminy zabezpieczą 

transport dowozu dzieci na zawody w swoim rejonie to już jest dobrze. 

Radna D. Bus: dodała, że część subwencji z przeznaczeniem na placówki wychowania 

pozaszkolnego jest przeliczana na każde dziecko uczące się w powiecie. Jest to ujęte w 

subwencji, która jest przekazywana do Powiatu a nie do Gminy.  

Radny J. Podleśny: pokazał pozostałym członkom Komisji medale i dyplomy dla 

sportowców z różnymi nadrukami w zależności od uprawnianej dyscypliny. (wzór dyplomu 

zał. nr 4) 

Radna D. Bus: powiedziała, że MOS jest bardzo pozytywną i potrzebną placówką wpisaną w 

krajobraz zajęć pozalekcyjnych. 
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Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: powiedział, że zawsze reprezentuje Starostwo  

w podpisywaniu umów z Panem Podleśnym. Zaznaczył, że współpraca jest na dobrym 

poziomie.  

Radny J. Podleśny: przypomniał  adres strony internetowej, na której można śledzić 

wszystkie wyniki MOS – www.gryfinomos.pl 

 

Komisja Spraw Społecznych Rady Powiatu Gryfińskiego zapoznała się z wnioskiem Komisji 

Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej  

w Gryfinie, dotyczącym utworzenia poczekalni – świetlicy na dworcu PKP  

w Gryfinie. Komisja uznała, że do w/w wniosku powinna ustosunkować się  Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego działająca przy Staroście Gryfińskim. 

(zał. nr 5) 

 

VII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 

 

Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: powiedział, że w szpitalu zaczęły się już prace 

związane z montowaniem windy. Dodał, że sprzęt do szpitala również sukcesywnie dociera  

w związku, z czym dwa projekty finansowane ze ZPORR są już w trakcie fizycznej realizacji.  

W chwili obecnej jesteśmy obligowani tylko i wyłącznie na ogłaszanie przetargu przez 

urbanistę gminy – musi on wydać pozwolenie o warunkach zabudowy. Pan  Karol Krzątała – 

dr architektury wykonuje już prace dokumentacyjne i kosztorysowe, jeżeli chodzi o relokację 

naszych wydziałów na ulicę Łużycką.  

Radna D. Bus: zapytała czy jest to normalna procedura czasowa czy gmina to wstrzymuje.  

Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: odpowiedział, że nie. Dodał, że jest to związane  

z ogólnym problemem w gminach, jakim jest brak planów przestrzennego zagospodarowania.  

Radna D. Bus: zapytała, które budynki opustoszeją w związku z przeniesieniem na ulicę 

Łużycką. 

Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: odpowiedział, że całkowicie budynek na ulicy 

Szczecińskiej oraz budynek, w którym znajduje się PCPR. Te budynki trzeba będzie wycenić  

i sprzedać w ramach przetargu.  

Radny J. Podleśny: powiedział, że według niego można było przedłużyć umowy na okres 

zimowy osobom zamieszkującym internat, ponieważ do tej pory te osoby płaciłyby nadal 

czynsz.  
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Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: odpowiedział, że się z tą opinią nie zgadza. Dodał, że w 

budynku internatu trwają cały czas prace remontowe. 

Radna W. Kmieciak: zapytała, kiedy odbędzie się przetarg na remont drogi Bartkowo – 

Gajki. 

Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: odpowiedział, że w tej chwili trwa procedura 

przetargowa w związku, z czym na razie nie może nic więcej powiedzieć.  

 

Na tym posiedzenie komisji zakończono. 

 

 

                      Przewodniczący Komisji 

                     Bronisław Sakowski 

 

Protokołowała: 

Agnieszka Małyszko 

 


