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PROTOKÓŁ nr 46/2006 
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

w dniu 15 maja 2006 r. 
 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00 w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Gryfinie a zakończyło się o godz. 11.00 w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym  
w Gryfinie. W posiedzeniu wzięło udział 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), 
oraz dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie pani Jolanta Majewska. 
Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Bronisław Sakowski.  
 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
powiedziała, że funkcję dyrektora w Poradni pełni od dnia 1 września 2005 r., natomiast 
wcześniej już współpracowała z tą placówką. Rok szkolny 2005/2006 był dla niej rokiem 
szczegółowego zapoznania się z pracą Poradni. Pani dyrektor dodała, że zatrudnia  
6 pedagogów, 3 logopedów, natomiast jest bardzo mała ilość psychologów (trzech)  
i w związku z tym wydłuża się czas oczekiwania na badanie nawet do 2 miesięcy. Poradnia 
współpracuje ze wszystkimi szkołami znajdującymi się na terenie 4 gmin takich jak: Gryfino, 
Widuchowa, Banie i Stare Czarnowo. Jest wydawany również informator zawierający  
to, co Poradnia może zaoferować szkołom. 
 
Przewodniczący Bronisław Sakowski  zapytał, jakie są efekty pracy poradni. 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
odpowiedziała, że praca odbywa się w ten sposób, że najpierw zostaje wystawiona diagnoza 
dla danego dziecka, następnie opinia, zalecenie dla danej szkoły i terapia. W tym roku 
szkolnym powstały trzy grupy terapeutyczne jedna w szkole w Baniach i dwie w Poradni, 
natomiast o efekty należałoby zapytać nauczyciela danej klasy. Na terenie Poradni odbywa  
się terapia pedagogiczna w formie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i na jej efekty 
również należy jeszcze poczekać. Jolanta Majewska powiedziała, że terapia przynosi 
najlepsze efekty wtedy, kiedy odbywa się na terenie Poradni, w szkole i w domu. 
 
Przewodniczący Bronisław Sakowski  zapytał czy rodzice muszą wyrazić zgodę na terapię 
dziecka.  
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
odpowiedziała, że tak. Rodzice otrzymują opinię z Poradni i sami decydują czy dziecko 
wysłać na terapię czy nie. Decydują również o tym czy opinię przekazać szkole. 
 
Przewodniczący Bronisław Sakowski  zapytał ile dzieci korzysta z pomocy Poradni. 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
odpowiedziała, że około 1500 dzieci. 
 
Radna Wanda Kmieciak zapytała ile czasu dziecko musi czekać na wizytę u logopedy. 
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Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
odpowiedziała, że od 3 tygodni do około 3 miesięcy. Jest to długi czas, ale żadne dziecko  
nie zostaje bez pomocy. Pani Dyrektor dodała, że czas oczekiwania jest mniejszy w szkołach, 
w których logopeda zatrudniony jest na cały etat. Taką szkoła jest np. szkoła w Gardnie. 
 
Radny Jan Podleśny zapytał, jaki jest stosunek pani dyrektor do tego, aby ucznia 
pozostawiać 2 lub 3 lata w jednej klasie. 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
odpowiedziała, że jej zdaniem zerówka, klasa pierwsza a najpóźniej druga jest jeszcze tym 
momentem, kiedy można naukę wydłużyć natomiast powtarzanie klasy po raz trzeci przez 
czwartoklasistę jest nieporozumieniem. W takich przypadkach pracownicy Poradni  
po badaniu dziecka, zazwyczaj proponują promowanie do następnej klasy. W zaleceniach 
sugerowane są formy pomocy takiemu uczniowi. 
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że również uważa, że w stosunku do takiego dziecka należy 
obniżyć poziom tego, co powinien umieć a „życie samo go nauczy”. 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
powiedziała, że warto postawić na wychowanie w szkole. Są dzieci, które nie otrzymują 
orzeczenia o upośledzeniu, ponieważ mieszczą się w dolnej granicy normy. Zdarzały się takie 
przypadki, że szkoły miały pretensje, że bez orzeczenia taki uczeń obniży średnią w danej 
szkole. Zdaniem Pani Dyrektor nie każdy uczeń musi zdać maturę. Są uczniowie, którzy 
mogą skończyć szkoły zawodowe i być fachowcami w swojej dziedzinie. Tacy ludzie  
też są potrzebni, w chwili obecnej nawet bardzo, ponieważ jest brak wykwalifikowanych 
pracowników. 
 
Radny Jan Podleśny zapytał panią dyrektor, co sądzi o powołaniu, obok rzecznika praw 
dziecka, rzecznika praw nauczyciela. 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
powiedziała, że według niej powinny być obydwie instytucje. Instytucja rzecznika praw 
dziecka funkcjonuje od lat i spełnia swoja rolę. Jest na pewno potrzebna. W świetle różnych 
sytuacji często nagłaśnianych przez media, dot. konfliktów uczeń – nauczyciel, agresji 
uczniów w stosunku do nauczycieli – rzecznik obrony praw nauczycieli miałby dużo  
do zrobienia. Jednak nie jest to sposób na rozwiązanie problemu. Konieczne są rozwiązania 
systemowe obejmujące między innymi przygotowanie zawodowe do pracy nauczyciela / 
wychowawcy.   
 
Radny Jan Podleśny zapytał jak wygląda sytuacja finansowa Poradni. 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
odpowiedziała, że wszyscy starają się oszczędzać jak mogą. Jeśli chodzi o remonty to zostały 
w budynku wymienione okna i ogrzewanie. Jolanta Majewska dodała, iż nie ukrywa,  
że bardzo chciałaby, aby również została wykonana elewacja i ocieplenie budynku, które 
przyniosłoby na pewno oszczędności na ogrzewaniu.  W celu podniesienia standardu pracy 
pracowników pedagogicznych konieczne jest wyciszenie gabinetów. 
 
W związku z wyczerpaniem pytań do pani dyrektor PPP w Gryfinie członkowie komisji udali 
się do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie. 
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Radny Jan Podleśny powiedział, że MOS dostaje pieniądze na każde dziecko w powiecie. 
Radny dodał, że jako dyrektor tego ośrodka wystosował pismo do wszystkich gmin z terenu 
Powiatu Gryfińskiego z prośbą, aby każda gmina pokrywała koszty dojazdu dzieci na finały 
powiatowe.  
 
Radna Wanda Kmieciak zapytała, jakie wydatki są największe. 
 
Radny Jan Podleśny odpowiedział, że jest to transport. Zestawienie wydatków  
MOS w 2005 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Radna Wanda Kmieciak zapytała, jakie są koszty za sędziowanie. 
 
Radny Jan Podleśny odpowiedział, że sędzia ma stawkę w wysokości 20 złotych minus 
podatek. Radny dodał, że często, jeżeli jest taka możliwość to sędziują osoby, które nie mają 
zatrudnienia i taka praca jest dla nich jedynym źródłem dochodu. 
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że placówka wychowania pozaszkolnego działa w systemie 
oświaty. Od lat siedemdziesiątych, w Gryfinie funkcjonuje jako Powiatowy Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy, następnie jako Międzyszkolny Ośrodek Sportowy a od ośmiu  
lat w dalszym ciągu jako Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, którego organem założycielskim 
jest gmina. Na zasadzie porozumienia podpisanego między Powiatem Gryfińskim a Gminą 
Gryfino MOS również pełni rolę organizatora sportu szkolnego  
w Powiecie Gryfińskim realizując kalendarz Szkolnego Związku Sportowego podpisany 
przez Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W kalendarzu 
tym ujęte są wszystkie imprezy sportowe szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Jan Podleśny powiedział, że w Powiecie Gryfińskim znajdują  
się 33 szkoły podstawowe. Koordynatorzy działań sportowych w poszczególnych rejonach 
obejmujących po kilka gmin na pierwszym szczeblu eliminacji organizują te eliminacje. 
Najlepsze szkoły w przypadku szkół podstawowych awansują dalej w finale powiatu  
i kolejnym etapem są mistrzostw regionu, półfinały mistrzostw województwa i mistrzostwa 
województwa obejmujące wszystkie typy szkół. Radny dodał, że wszyscy są zadowoleni, jeśli 
szkoły z terenu powiatu dochodzą do finałów województwa i w tym roku już kilka szkół  
w tych finałach się znalazło. MOS realizuje kalendarz sportowy, który opracowywany jest,  
co roku dla wszystkich szkół z terenu powiatu. W ramach porozumienia, jakie jest podpisane 
pomiędzy MOS a Powiatem Gryfińskim są zwracane koszty przejazdu na finały powiatowe  
i kolejne etapy rozgrywek. Pokrywane są również ryczałty sędziowskie, zakup medali  
i pucharów oraz koszty opieki medycznej na imprezach. Dyrektor J. Podleśny przedstawił 
zestawienie dotacji przyznanych dla MOS w latach 1999 – 2006, które stanowi załącznik  
nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Gryfińskim 
a Gminą Gryfino w sprawie powierzenia MOS wykonania zadań o charakterze 
ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej jest zawarte na czas nieokreślony i o tym mówi 
aneks nr 1 do powyższego porozumienia - porozumienie i aneksy nr 1 i 2 stanowią załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu. Radny dodał, że mówi o tym, dlatego że dotarły do niego 
informacje o tym, że w starostwie są podejmowane nowe „ruchy” zmierzające do tego,  
aby MOS startował w przetargu na prowadzenie zadań tego typu. Radny zapytał jak zakład 
budżetowy ujęty w systemie oświaty może startować w przetargu na prowadzenie tego typu 
zadań. 
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Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że od trzech lat są pomysły  
na przeprowadzanie przetargów. Dodał, że z panem J. Podleśnym nigdy nie rozmawiał  
na temat przetargu i jest to dla niego jednoznaczne z tym, że skoro nie rozmawiał to taki 
pomysł w pionie, który prowadzi się „nie narodził”. Jeżeli formalnie byłoby coś w tej sprawie 
zmieniane to radny J. Podleśny jako dyrektor MOS pierwszy byłby o tym powiadomiony. 
MOS na pewno ma problem, jeśli chodzi o środki finansowe, o czym artykułował J. Podleśny. 
W I kadencji była to kwota 110 tysięcy złotych a w kolejnych latach kwoty te były 
zmniejszane. Problem środków finansowych jest jednak wszędzie, natomiast MOS sobie  
z tym radzi i efekty pracy są. 
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że będąc radnym przez dwie kadencje udało mu się obronić 
sport szkolny w powiecie. Radny dodał, że zmierza do tego, aby ten system funkcjonował  
dla dobra dzieci.  
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że jeżeli powiat chciałby się pokusić  
na prowadzenie działalności Ośrodka sam to można to oczywiście zrobić, bo robią to inne 
powiaty, ale zawsze trzeba się odnieść do kosztów. 
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że aby funkcjonował MOS muszą być zapewnione  
min. 54 godziny dydaktyczne (3 etaty). Radny poprosił, aby wydział wystąpił  
do ministerstwa i wykazał, że placówka, jaką jest MOS działa na terenie Powiatu 
Gryfińskiego i wtedy większe pieniądze wpłynęłyby do powiatu. Radny dodał, że nie mówi  
o tym, dlatego, że wtedy większe pieniądze wpłynęłyby do MOS, ale wtedy z czystym 
sumieniem powiat mógłby przekazać dla MOS kwotę 60 tysięcy złotych.  
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz zapytał ile wynosi cały budżet MOS. 
 
Radny Jan Podleśny odpowiedział, że cały budżet wynosi 600 tysięcy złotych. J. Podleśny 
dodał, że zatrudnia 39 pracowników. 
 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
 
        Przewodniczący Komisji 

            Bronisław Sakowski 

Protokół sporządziła: 
Agnieszka Małyszko 


