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PROTOKÓŁ nr 50/2006 
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

w dniu 27 września 2006 r. 
 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.00. i trwało, do godz. 8.30. W posiedzeniu wzięło udział 
6 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), oraz Zastępca Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz - Bień. Posiedzenie otworzył i obrady 
prowadził Przewodniczący Komisji Bronisław Sakowski. Porządek obrad 50 posiedzenia 
komisji został przyjęty bez zmian (zał. nr 2). Protokół z 49 posiedzenia komisji został 
przyjęty jednogłośnie.  
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz – Bień  
przedstawiła informację n/t prowadzonych zajęć pozalekcyjnych, sportowych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez powiat gryfiński (informacja stanowi zał. nr 3 do 
niniejszego protokołu). Dodała, że bezpłatne zajęcia pozalekcyjne są prowadzone głownie  
w dwóch szkołach – w ZSP w Mieszkowicach oraz w ZSP nr 2 w Gryfinie. Pozostałe szkoły 
realizowały i realizują raczej płatne zajęcia pozalekcyjne. 
 
Przewodniczący Bronisław Sakowski  zapytał, czy zajęcia pozalekcyjne są prowadzone 
przez nauczycieli bezpłatnie tylko dzięki ich dobrej chęci. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz – Bień  
odpowiedziała, że nie wie jak to wygląda szczegółowo, ale na pewno składane są deklaracje 
w szkołach a dyrektorzy po zapoznaniu się z nimi zapewne proszą nauczycieli, aby robili 
jeszcze coś ponad swoje godziny dydaktyczne.  
 
Radna Alicja Warda zapytała jakie zajęcia pozalekcyjne bezpłatne są prowadzone    
w ZSP nr 2 w Gryfinie. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz – Bień  
odpowiedziała, że jest prowadzonych bezpłatnie na terenie szkoły 5 kółek sportowych (piłka 
siatkowa i piłka koszykowa dla dziewcząt i chłopców oraz piłka nożna), 3 kółka artystyczne, 
12 kółek przedmiotowych i innych typu wolontariat, co w sumie daje 23 koła zainteresowań. 
 
Radny Jan Podleśny zapytał, dlaczego ZSP nr 2 w Chojnie ma 12 godzin płatnych  
i od czego jest to zależne. 
 
Radna Danuta Bus zapytała czy w szkołach ponadgimnazjalnych są godziny dydaktyczne  
do dyspozycji dyrektora danej szkoły. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz – Bień  
odpowiedziała, że są godziny dydaktyczne do dyspozycji dyrektorów w szkołach 
ponadgimnazjalnych. 
 
Radna Danuta Bus wracając do pytania zadanego przez radnego Jana Podleśnego 
odpowiedziała, że godziny płatne w ZSP w Chojnie to prawdopodobnie są właśnie te godziny 
dydaktyczne do dyspozycji dyrektora szkoły, ponieważ innych źródeł finansowania zajęć 
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pozalekcyjnych po prostu nie ma. Na każdy oddział w szkole przypada jedna godzina 
dydaktyczna. 
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że należy również pamiętać o tym, że młodzież gryfińska 
licznie uczęszcza na różne zajęcia pozalekcyjne sportowe bezpłatne, które są proponowane 
przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.  
 
Radna Danuta Bus powiedziała, że gmina Gryfino od lat przekazuje środki na różne zajęcia 
pozalekcyjne. Nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia pozalekcyjne bezpłatnie otrzymują 
zazwyczaj dodatek motywacyjny przyznawany przez dyrektora danej szkoły. 
 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
Przewodniczący Bronisław Sakowski podsumował mijającą kadencję Rady Powiatu jako 
udaną. Jednocześnie podziękował członkom komisji za wspólną pracę podczas obrad 
Komisji. 
 
Radna Wanda Kmieciak zapytała jak przedstawia się sprawa związana z wykupem budynku 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
 
Radna Danuta Bus odpowiedziała, że procedura związana z wykupem budynku WTZ trwa. 
Akt sprzedaży budynku będzie podpisany w roku bieżącym a zapłata za niego nastąpi  
w I kwartale ubiegłego roku. Rada Nadzorcza PEC w Gryfinie wyraziła na to zgodę. 
 
Radna Wanda Kmieciak zapytała, co stanie się w momencie, kiedy nowa Rada Nadzorcza 
PEC nie wyrazi takiej zgody. 
 
Radna Danuta Bus odpowiedziała, że to nie będzie miało żadnego znaczenia, dlatego że akt 
sprzedaży tego budynku zostanie podpisany w tym roku. 
 
Radna Alicja Warda zapytała czy oprócz sesji Rady Powiatu, która odbędzie  
się 11 października 2006 r. przewiduje się  sesję podsumowującą II kadencję Rady Powiatu. 
 
Radna Danuta Bus odpowiedziała, że odbędzie się jeszcze jedno spotkanie Rady Powiatu  
po sesji, która odbędzie się 11 października 2006 r. jednak termin ten nie został jeszcze 
ustalony. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
 
        Przewodniczący Komisji 

            Bronisław Sakowski 

Protokół sporządziła: 
Agnieszka Małyszko 


