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Protokół nr 56/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 18 lutego 2004 r. w godzinach od 1200 do 1630 odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w Zespole 
Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, a następnie w Zespole Szkół 
Specjalnych w Gryfinie   
 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
1. Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Zarządu – Ewa De La Torre. W posiedzeniu udział 

wzięli Członkowie Zarządu, zaproszeni goście oraz pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie i pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie. (lista obecności zał. nr 1). 

    
II. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.     
1. Spotkanie Zarządu Powiatu z pracownikami Zespołu Szkół Specjalnych 

w Nowym Czarnowie w/s omówienia propozycji zmian w kształceniu 
specjalnym na terenie Powiatu Gryfińskiego.   

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Tytułem wstępu chciałabym przedstawić 
powody dzisiejszego spotkania Zarządu Powiatu w Gryfinie z państwem jako pracownikami 
Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. Przed nami jako władzami powiatu 
gryfińskiego stoi podjęcie decyzji, w sprawie reformy szkolnictwa specjalnego na terenie 
naszego powiatu. Chcę podkreślić, że te zmiany, które nas czekają nie będą podejmowane bez 
konsultacji z państwem. Od razu chcę powiedzieć, że stan obecny jaki jest nie będzie mógł 
trwać, ze względu na brak rozwiązań systemowych, a co za tym idzie i finansowych.  
Na terenie powiatu gryfińskiego jest specyficzna sytuacja, gdyż istnieją cztery domy pomocy 
społecznej, ośrodek szkolno – wychowawczy, trzy domy dziecka oraz dwie placówki 
kształcenia specjalnego. Nie jesteśmy w stanie, przy obecnym systemie finansowania 
utrzymać wszystkich jednostek. W związku z tym należy szukać rozwiązań, aby tę sytuację 
zmienić. Nie chcemy postąpić jak prezydent Szczecina, który zlikwidował szkoły bez 
konsultacji z kadrą tychże placówek. Naszym zadaniem jest takie przeprowadzenie 
reorganizacji szkolnictwa specjalnego w powiecie gryfińskim, aby koszty osobowe tej 
operacji były jak najmniejsze. Wraz panią dyr. Wakuluk oraz panią dyr. Antkowicz szukamy 
rozwiązań, aby znaleźć jak najlepsze wyjście z sytuacji. Musimy sobie odpowiedzieć  
na pytanie w jakim kierunku ma iść reforma. Czy placówki mają być zakładami 
budżetowymi, czy też mają być prowadzone przez organizacje pozarządowe, czyli tak jak  
to ma miejsce w Europie Zachodniej. Zapewniam państwa, że ośrodki prowadzone przez 
organizacje pozarządowe funkcjonują wyśmienicie. Jest to jakaś propozycja, ale podkreślam 
że nie jedyna. Zanim jednak byśmy zdecydowali się na takie rozwiązanie musimy sobie 
odpowiedzieć co będzie w międzyczasie. O tym chcielibyśmy dziś porozmawiać. Proszę, aby 
pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiła status quo oraz 
propozycję zmian.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Barbara Maślak: Chcę 
przypomnieć, że Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  został powołany uchwałą 
Rady Powiatu. Ideą jego powołania była realizacja kształcenia specjalnego ludzi 
upośledzonych w różnym stopniu, objętych obowiązkiem szkolnym. Osoby, które miały być 
objęte tym kształceniem pochodzić miały z DPS – u w Nowym Czarnowie oraz dla, mówiąc 
kolokwialnie – ludzi z zewnątrz. Po dokonanej przez nas analizie związanej  
z przeprowadzaniem naboru do szkoły specjalnej stwierdziliśmy, że na przestrzeni 3 lat nie 
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pojawiła się żadna osoba z zewnątrz. Były tylko wewnętrzne przetasowania. W chwili 
obecnej sytuacja kształtuje się następująco: w szkole podstawowej jest 14 uczniów,  
w gimnazjum jest również 14 uczniów, zaś w zespołach rewalidacyjno – wychowawczych 43 
uczniów. Dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim nie powołuje się szkół 
specjalnych. Realizują one – szkoły specjalne – zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, ale 
nie są wykazywane te osoby jako uczniowie szkół specjalnych. Te zajęcia mogą realizować 
nauczyciele zatrudnieni w szkole specjalnej lub stowarzyszenia prowadzące tego typu ośrodki 
realizujące zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. Stowarzyszenie jako organ prowadzący 
dostaje dotację z budżetu JST – w tym przypadku powiatu, gdyż na nim spoczywa obowiązek 
kształcenia specjalnego. Dotacja ta jest w wysokości średnich kosztów utrzymania 
wychowanka w ośrodku szkolno – wychowawczym. Mogą to być ośrodki publiczne lub 
niepubliczne. Rada Powiatu poprzez podjęcie uchwały powołała publiczną placówkę 
kształcenia specjalnego. Zadania tego zespołu określi statut. Do dnia dzisiejszego MEN i S 
nieopublikowało rozporządzenia w/s statutu ramowego takiego publicznego ośrodka.  
W chwili gdy takie rozporządzenie zostanie opublikowane, zmienia się pensum  
dla nauczycieli. To rozporządzenie ma się ukazać w najbliższym czasie. W myśl 
rozporządzenia placówki publiczne mają dostosować do 21.08.2004 r. swoje placówki do 
tego statutu. Mówię o tym dlatego, że ta placówka może być publiczna lub niepubliczna. Idea, 
o której wspomniała pani Starosta jest taka. W maju staniemy się pełnoprawnymi członkami 
Unii Europejskiej, a co za tym idzie przyjmiemy również rozwiązania prawne dotyczące 
funkcjonowania organizacji pozarządowych. Takie organizacje pozarządowe  
w przeważającym stopniu prowadzą takie ośrodki kształcenia specjalnego na w Europie. Być 
może to jest rozwiązanie dla państwa jako nauczycieli. Moglibyście państwo utworzyć takie 
stowarzyszenie lub przystąpić do takiego stowarzyszenia, które by prowadziło taki ośrodek 
kształcenia specjalnego. Jest to jeden z wariantów. To by mogło się stać za dwa lata. Na ten 
okres proponuje się, aby rozwiązać Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie,  
a istniejące w nim szkołę podstawową i gimnazjum włączyć do Zespołu Szkół Specjalnych  
w Gryfinie. Jednakże kształcenie dzieci – mieszkańców DPS objętych obowiązkiem 
kształcenia – odbywało by się w oparciu o bazę DPS w Nowym Czarnowie. Powtórzę jest to 
propozycja na okres przejściowy. Przejęcie kształcenia specjalnego może się odbyć na 
określonych zasadach prawnych. Nie każde stowarzyszenie może przejąć zadanie kształcenia 
specjalnego.  
Nie znaczy to, że państwo odetnie się od pomocy takiemu placówce. Odpowiednie akty 
prawne określają jakie warunki musi spełnić organizacja pozarządowa, aby dostać dotację  
od państwa. To co państwu przedstawiłam, to propozycja którą należy przedyskutować. 
Dobrze by było, stworzyć taki ośrodek jaki jest w Pyrzycach. Prowadzony on jest przez 
organizacje pozarządowe i ma się dobrze. Podobnie jak szkoły niepubliczne. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz: Dzisiejsze  spotkanie ma przede wszystkim służyć 
wymianie informacji i poglądów n/t propozycji przedstawionej przez panią Naczelnik 
Maślak. To spotkanie ma także na celu rozwianie wszelkich wątpliwości oraz zaprzeczenie 
niektórym plotkom pojawiającym się na ten temat. Zadania, które stoją przed samorządem 
powiatowym w zakresie szkolnictwa specjalnego będą dalej prowadzone. Jednakże 
prowadzenie tego zadania w takiej formie jak dotychczas jest niemożliwe ze względów 
finansowych. Po prostu jest za mało pieniędzy na to, aby realizowanie zadania kształcenia 
specjalnego było możliwie na odpowiednio wysokim poziomie. Racjonalizacja kształcenia 
szkolnictwa specjalnego wiąże się z wieloma czynnikami, które my jako władze powiatu  
gryfińskiego będziemy brać pod uwagę. Począwszy od społecznych, poprzez ekonomiczne, a 
skończywszy na czynniku związanym z zapewnieniem odpowiedniego poziomu kształcenia 
specjalnego. Zarząd Powiatu od tego nie ucieka i w swoich pracach na reorganizacją szkół 
specjalnych bierze je pod uwagę.  
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Szkoły specjalne są specyficzne, w których tzw. wagi na jednego ucznia są wyższe niż  
w szkołach ponadgimnazjalnych. Jednak liczba uczniów, z roku na rok w szkołach 
specjalnych się zmniejsza co powoduje, że subwencja z roku na rok jest mniejsza. Powiatu 
natomiast nie stać na dofinansowywanie szkół specjalnych. Chciałbym, abyśmy może przeszli 
do dyskusji na temat tej propozycji.  
Lidia Deląg: Jeżeli można to chciałbym się dowiedzieć więcej szczegółów na temat tej 
propozycji, tzn. jak połączenie naszej placówki ze szkołą specjalną w Gryfinie miałoby 
wyglądać w prakyce?  
Barbara Podleśna: Czy to prawda, że po połączeniu ze szkołą specjalną w Gryfinie zostanie 
zabrany nauczycielom dodatek wiejski? Czy to prawda, że nie będzie funduszy na 
dokształcanie nauczycieli? Czy to prawda, że ktoś z kadry w szkole specjalnej w Nowym 
Czarnowie straci zatrudnienie? Jaki jest koszt likwidacji placówki? Czy pomysły 
zaproponowany przez państwa będzie w stanie stworzyć optymalne warunki dla kształcenia 
dzieci?  
Uważam, że pomysł połączenia dwóch szkół specjalnych jest pomysłem dobrym. Jeżeli 
miałoby być to zaoszczędzenie środków to jestem za. Jednak, aby móc się pod nim podpisać 
muszę poznać więcej szczegółów.  
Elżbieta Antkowicz: Propozycja połączenia dwóch placówek zakłada, że realizacja 
kształcenia będzie się odbywać w budynkach DPS – u w Nowym Czarnowie. Trzeba wziąć 
pod uwagę, że będzie się to wiązać reorganizacją pracy w DPS. Mam nadzieję, że Starostwo 
Powiatowe będzie, jak dotychczas wspierać nas w poszukiwaniu jak najlepszego rozwiązania. 
Uważam, że przejęcie w przyszłości odpowiedzialności za placówkę, czy to formie 
stowarzyszenia pozarządowego czy też innej, jest dobrym pomysłem.  
Dom Pomocy Społecznej, którego jestem dyrektorem też jest w trudnej sytuacji finansowej. 
Przecież większość uczniów szkoły specjalnej to mieszkańcy DPS. Dlatego powinniśmy 
wspólnie szukać rozwiązania, aby wyjść z tej sytuacji.  
Barbara Dybioch: Moje pytanie związane jest miejscem, w którym zajęcia miałyby się 
odbywać. Pedagogika specjalna jest specyficzna i mam obawy, że realizacja edukacji dzieci 
będzie trudna na oddziale w DPS. Nie dla nas jako kadry, ale dla dzieci, które będą miały 
trudności z przystosowaniem się do nowego miejsca.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz: Chcę podkreślić, że nikt nie będzie nikogo 
utrzymywał. Mówię o tym dlatego, że gdzieś takie pojawiają się wypowiedzi. Jako władze 
powiatu mamy zapewnić funkcjonowanie szkolnictwa specjalnego. Nigdy nie było tak,  
że wasza szkoła utrzymywała się ze środków własnych. W zeszłym roku otrzymała ta szkoła  
ok. 300 tyś. zł. My mamy wypracować taki środek, który da wam miejsce pracy, a nam 
zapewni komfort tego, że jako powiat realizujemy zadanie kształcenia specjalnego. Odnośnie 
istnienia tego budynku to żadna decyzja nie została jeszcze podjęta. Cały czas jest on w sferze 
dyskusji. Jeżeli decyzja zapadnie, to wy dowiecie się o tym pierwsi.     
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Barbara Maślak: 
Odpowiadając na państwa pytania. Analiza kosztów prowadzenia placówki szkolnictwa 
specjalnego jest prowadzona na bieżąco przez wydział i dyrekcję szkoły. Są one o wiele 
wyższe niż przewiduje to minister edukacji. Dodatek wiejski dla nauczycieli pracujących  
w Nowym Czarnowie będzie. Środki na dokształcanie nauczycieli będą, gdyż mówi o tym 
Karta Nauczyciela. Koszty likwidacji są obliczone i zostaną przedstawione państwu. Jeżeli 
chodzi o zatrudnienie to w okresie przejściowym wiele się nie zmieni. Natomiast, gdy jakaś 
organizacja przejmie zadanie prowadzenia szkolnictwa specjalnego musi zatrudnić 
fachowców, którymi wy jesteście. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Jeżeli chodzi o prowadzenie placówki 
szkolnictwa specjalnego to przykładem na to, że jest to możliwe jest placówka w Schwedt. 
Prowadzona ona jest przez organizację pozarządową ze stuletnią tradycją, z ogromnym 
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doświadczeniem w prowadzeniu takich placówek i ma się dobrze. Realizuje ona zadanie 
zlecone przez samorząd. Chcemy, aby u nas było podobnie. Uważam, że należy uczyć się  
od najlepszych. Od czasu kiedy prowadzenie ośrodka w Schwedt przejęła organizacja 
pozarządowa zatrudnienie w nim wzrosło. Ma to bez wątpienia duże znaczenie, zwłaszcza 
przy bezrobociu jakie panowało w tym mieście. Ośrodek ten cały czas się rozwija i zawiązuje 
nowe umowy o współpracy. Na terenie powiatu gryfińskiego jest kilka organizacji, które mają 
w swoich celach prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że 
te organizacje po spełnieniu odpowiednich warunków będą mogły ubiegać się o zlecenia 
realizacji zadań prowadzonych przez samorządy. Daje to wiele możliwości, gdyż poprzez 
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej organizacje te mogą pozyskiwać fundusze. 
Chociażby poprzez zwrot podatku VAT. Przekazanie prowadzenia szkolnictwa specjalnego 
organizacji pozarządowej jest punktem docelowym, ale już teraz w tym okresie przejściowym 
powinniśmy o tym myśleć. Taka organizacja może się ubiegać o dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej. Może także pozyskiwać pieniądze od sponsorów, a także w myśl nowej 
ustawy o pożytku publicznym uzyskiwać 1% dochodów od osób fizycznych lub prawnych. 
Na tym właśnie opiera się działalność organizacji na „zachodzie”. Jeżeli chcielibyście 
państwo naocznie się zapoznać jak funkcjonuje taki ośrodek prowadzony przez EJF  
w Schwedt to jesteśmy w stanie to państwu zorganizować.                             
Małgorzata Wakuluk Dyrektor ZSS w Nowym Czarnowie: Informowałam państwa 
wcześniej, że ówczesny likwidator wypowiedział nam umowę z dniem 30.06.2003 r. i nie 
wiadomo czy będziemy mogli zostać w tym budynku. Rozmawiałam z nowym likwidatorem i 
otrzymałam informację, że dopóki nie zamkną całej likwidacji jest w stanie przedłużyć nam 
umowę o użyczenie tego budynku. Jednak nie wiadomo na jak długi okres czasu. Być może 
do końca roku kalendarzowego lub na dłużej.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: właścicielem będzie Elektrownia „Dolna 
Odra”, jeżeli skończą się rzecz jasna negocjacje. Teren, na którym stoi między innymi ten 
budynek leży w tzw. strefie ochronnej elektrowni „Dolna Odra”. Każdy zakład musi spełniać 
normy unijne w zakresie ochrony środowiska. Ta strefa ochrony przed hałasem ma charakter 
pionowy lub poziomy. Pionowy czyli ekrany dźwiękochłonne – poziomy czyli pas ziemi,  
na której rośnie określona roślinność. Wymogiem przy tworzeniu takiej strefy ochronnej jest 
to, że nie można tam lokalizować budynków, w których jest całodobowy pobyt ludzi.  
To nie jest tak, że o problemach będziemy tylko i wyłącznie rozmawiać nie podejmując 
żadnych decyzji. Przejęcie prowadzenia zadania szkolnictwa specjalnego, ale i innych zadań 
związanych z opieką społeczną przez organizację pozarządową jest szansą dla państwa. 
Możecie państwo się realizować dalej jako fachowcy w tej dziedzinie, ale już jako 
członkowie lub pracownicy takiego stowarzyszenia.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz: Chciałbym podkreślić, że to powierzenie 
prowadzenia zadania kształcenia specjalnego organizacji pozarządowej jest kolejnym etapem 
w racjonalizacji szkół specjalnych na terenie powiatu gryfińskiego. Na razie powinniśmy się 
skupić na realizacji połączenia szkoły specjalnej w Nowym Czarnowie i Gryfinie.         
Barbara Podleśna: powtórzę, więc to pytanie. Czy wszyscy z nas utrzymają pracę ? 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: zrobiliśmy w tej kwestii audyt i wiemy kto 
może odjeść na emeryturę, jaki ma staż pracy. Zastanawiamy się jak podjeść łagodnie  
do tego, aby nikt nie poczuł się pokrzywdzony. Może pani Naczelnik przedstawi jak wygląda 
sytuacja zatrudnienia w tej placówce. 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Barbara Maślak: na dzień 
dzisiejszy połączenie ZSS w Nowym Czarnowie i ZSS w Gryfinie nie powoduje zwolnień. 
Wynika to z ilości nadgodzin nauczycieli.        
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: przed racjonalizacją szkolnictwa specjalnego 
nie uciekniemy, gdyż z roku na rok spada liczba dzieci kierowanych do tych placówek, a co 
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za tym idzie i środków. I tak: w roku 2001 skierowań do naszych placówek było 25, w tym  
z innych powiatów 8, w 2002 – 17 z innych powiatów 6 i w 2003 – 19, z innych powiatów 4, 
a co do Nowego Czarnowa w ogóle. 
Reasumując, zapewniam państwa, że my jako władze powiatu jesteśmy do państwa 
dyspozycji. Jeżeli będzie jakaś potrzeba wymiany poglądów lub będziecie mieli jakieś 
wątpliwości lub pytania to jesteśmy się w stanie spotkać. Chcę jeszcze raz podkreślić, że 
decyzje żadne nie zapadły i nie zapadną bez wcześniejszej konsultacji z państwem.      
 
2. Spotkanie Zarządu Powiatu z pracownikami Zespołu Szkół Specjalnych 

w Gryfinie w/s omówienia propozycji zmian w kształceniu specjalnym 
na terenie Powiatu Gryfińskiego.   

 
Teresa Narzekalak dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych: witam serdecznie panią Starostę, 
Członków Zarządu oraz wszystkich pracowników szkoły. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: chcę państwa poinformować, że to spotkanie 
jest posiedzeniem Zarządu Powiatu w Gryfinie, które będzie protokołowane. Wcześniej 
spotkaliśmy się z pracownikami Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, którym 
przedstawiliśmy propozycję reorganizacji szkolnictwa specjalnego. Teraz natomiast chcemy 
przedstawić ją państwu. Powodem tego spotkania, jak już wspomniałam jest propozycja 
funkcjonowania w przyszłości – niedalekiej przyszłości szkolnictwa specjalnego w powiecie 
gryfińskim. Spotkanie z państwem jest elementem dyskusji na ten temat. Uważamy, że 
podjęcie decyzji nie może nastąpić pod stolikiem, bez dyskusji z państwem. Nasz powiat 
został szczególnie wyróżniony w jednostki organizacyjne. Mamy 4 domy pomocy społecznej, 
3 szkoły specjalne, 2 domy dziecka. Są to placówki bardzo kosztowne. Reorganizacja, którą 
planujemy jest sposobem na to, aby stan finansowy placówek poprawić. Wszyscy rozumiemy, 
że reorganizacja jest procesem, który wzbudza niepokój, obawy. Chcemy dziś państwu 
udowodnić, że niekoniecznie tak musi być. Teraz proszę panią naczelnik Maślak by 
przedstawiła jaki jest stan obecny, a następnie jakie są możliwości rozwiązań.  
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Barbara Maślak: spadająca 
liczba skierowań, a co za tym idzie i środków oraz ogólna sytuacja finansowa powiatu 
wymaga, aby szkolnictwo specjalne zostało zreorganizowane. Jeżeli chodzi o tę placówkę to 
regularnie spada liczba skierowań. Nie stać nas czyli samorządu powiatowego na utrzymanie 
wszystkich szkół. Od prowadzenia szkolnictwa specjalnego samorząd powiatowy nie 
ucieknie, gdyż jest to obowiązek ustawowy. Musimy jednak znaleźć wyjście z tej złej sytuacji 
finansowej. Proponujemy, aby w okresie 2 lat połączyć dwie placówki tzn. szkołę specjalną  
z Nowego Czarnowa i Gryfina. Spowoduje to zejście z kosztów obsługi administracyjnej  
i utrzymania budynku w Nowym Czarnowie, gdyż zajęcia były by prowadzone w budynku 
DPS. Po tym okresie czyli w 2005 r. jest propozycja likwidacji obu szkół i przekazać zadanie 
prowadzenia szkolnictwa specjalnego organizacji pozarządowej. Taka organizacja może 
otrzymać dotację od samorządu powiatowego w wysokości kosztów kształcenia w takiego 
typu szkole.  
Inną propozycją jest likwidacja szkoły przeniesienie dzieci w stopniu lekkim do SOS- W  
w Chojnie, a część dzieci może wrócić do szkół macierzystych, gdyż gmina Gryfino rozważa 
utworzenie klas integracyjnych. Przeniesienie dzieci może się odbyć tylko za aprobatą 
rodziców tychże dzieci. W SOS-W i w tych klasach integracyjnych moglibyście też 
ewentualnie znaleźć pracę, jeżeli taka decyzja została by podjęta.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz: o sytuacji szkół specjalnych rozmawiamy już od 
dłuższego czasu. Był to temat również władz poprzedniej kadencji Rady Powiatu oraz 
Zarządu Powiatu. Problem polega na ty, że szkolnictwo specjalne nigdy nie utrzymywało się 
z subwencji przyznawanej przez władze centralne. Szkoły specjalne, by móc normalnie 
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funkcjonować były dotowane ze środków przeznaczonych na szkolnictwo ponadgimnazjalne. 
Nowy budżet powiatu uchwalony w poprzednim roku zakłada, że takiej możliwości już nie 
będzie, gdyż kwota na jednego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w całości będzie 
przeznaczana do tej szkoły. Chciałbym powiedzieć, że istniała propozycja przekazania 
prowadzenia zadania pn. szkolnictwo specjalne organizacji pozarządowej jeszcze w tym roku. 
Byłaby to jednak operacja bardzo radykalna. Proponujemy połączenie tych dwu placówek i 
ograniczenie wydatków związanych z administracją oraz utrzymaniem budynku. Przy analizie 
szkolnictwa specjalnego bierzemy pod uwagę trzy sprawy: 
- spełnianie realizacji zadania szkolnictwa specjalnego przez powiat, 
- aspekt społeczny, 
- aspekt ekonomiczny. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: chciałabym zaznaczyć, że ¾ uczniów tej 
szkoły to mieszkańcy miasta i gminy Gryfino. To jest też powód tego, że liczba uczniów w tej 
szkole maleje. Nikt przecież nie będzie dojeżdżał do niej z Mieszkowic lub z innej 
miejscowości położonej w dużej odległości od Gryfina. Zmniejszanie się liczby uczniów 
postępuje lub będzie postępować nie tylko w szkołach specjalnych, ale i w przedszkolach, 
szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych. Po prostu jest mniej ludzi i przed 
reorganizacją nie uciekniemy. Wiedzą o tym, również burmistrzowie i wójtowie gmin 
wchodzących w skład powiatu gryfińskiego i już przygotowują się do tego, aby 
przeprowadzić reorganizację w przedszkolach i szkołach podstawowych poprzez stworzenie 
klas integracyjnych. Pomysł połączenia w okresie przejściowym szkoły specjalnej w Nowym 
Czarnowie i w Gryfinie jest jeszcze tym bardziej umacniany przez projekt rozporządzenia 
MEN i S o statucie placówek takich jak ta. Z tego rozporządzenia wynika system organizacji 
oraz sposób zatrudniania i zmiana pensum godzin z 18 do 24 godzin. Należy utrzymać 
miejsca pracy, a zatem przeanalizować również rozwiązania zaproponowane tutaj. Nasza 
propozycja polega też na tym, aby każdy z was miał czas na oswojenie się z myślą, że zmiany 
są potrzebne. Zmierzamy do tego, aby placówki publiczne były prowadzone przez organizacje 
pozarządowe tak jak jest to na „zachodzie”. Samorząd lub rząd może realizować zadania 
poprzez powierzenie prowadzenia go organizacji pozarządowej. Dlatego tak jest, gdyż koszty 
funkcjonowania takiej palcówki prowadzonej przez podmiot niepubliczny są o wiele niższe. 
Takie stowarzyszenia, w odróżnieniu do samorządu powiatowego mogą pozyskiwać fundusze 
zewnętrzne. Te środki finansowe mogą być pozyskiwane od sponsorów na zasadzie darowizn, 
ale także od osób fizycznych lub prawnych. Mogą one przekazywać 1% od dochodów 
dowolnemu stowarzyszeniu lub organizacji pozarządowej, której są patronem. Prowadzenie 
działalności gospodarczej przez takie stowarzyszenie to jest możliwość poszerzania usług 
zgodnie ze statutem. W takich placówkach prowadzonych przez tego typu podmioty mogą 
pracować fachowcy, którymi wy niewątpliwie jesteście. Takich stowarzyszeń na terenie 
powiatu gryfińskiego jest co najmniej kilka, które mają w swej nazwie „na rzecz osób 
niepełnosprawnych”. Mogą one w przyszłości prowadzić zadanie pn. szkolnictwo specjalne 
lub inne związane z opieką osób niepełnosprawnych. Myślę, że bycie w takim stowarzyszeniu 
jest szansą dla państwa. Przykładem stowarzyszenia, które prowadzić ośrodek opiekuńczo – 
wychowawczy jest Ewangelickie Stowarzyszenie Opiekuńcze „EJF”. Prowadzi ono ten 
ośrodek m.in. w Schwedt. Zapewniam państwa, że tak prowadzony ośrodek funkcjonuje 
wyśmienicie.          
Iwona Dadej – Głuszko: przedstawiła nam pani sytuację w jaki sposób prowadzone są takie 
ośrodki w Niemczech, ale na interesuje co u nas. Proponuje nam pani utworzyć 
stowarzyszenie. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: my proponujemy łagodne przejście czyli 
najpierw połączenie dwóch placówek, a dopiero później przekazanie prowadzenia zadania 
organizacji pozarządowej. Będzie to okres przejściowy 1 lub 2 roczny. Dlaczego tak krótki, 
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ano dlatego, że dłużej ta placówka z tych pieniędzy, które ma nie przetrwa. Uważam, że nie 
należy czekać. Jeżeli chcielibyście uzyskać wiedzę od praktyków, jak takie placówki 
funkcjonują to jesteśmy w stanie państwu to umożliwić. Wśród członków Zarządu istnieje 
przekonanie, że zmiany w tej kwestii nie mogą się dokonać drogą rewolucyjną, a ewolucyjną. 
Proponując państwu zmiany, chcemy abyście w nich czynnie uczestniczyli. 
Ewa Najmowicz: rozumiem, że od września tego roku dwie placówki tj. nasza i ZSS  
w Nowym Czarnowie zostaną połączone. Chciałabym się, więc dowiedzieć jak to będzie 
wyglądać w praktyce. Jak będą wyglądały zadania nauczycieli? Czy przewidzieliście państwo 
redukcję zatrudnienia? Jeżeli tak to jakie stanowiska zostaną zredukowane? Jak będzie to 
wyglądało godzinowo?  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz: chciałbym odpowiedzieć na to pytanie dlaczego na 
rok, a nie na dłużej miałoby nastąpić połączenie. Dlatego na rok, gdyż ta placówka nie ma 
możliwości dalej się utrzymać z tych pieniędzy, które otrzymuje z ministerstwa. Dlatego też 
racjonalnym jest jak najszybsze połączenie dwóch placówek. Pracownicy ZSS w Nowym 
Czarnowie, nie patrzą na to połączenie z ochotą z tego względu, że mają tzw. większe wagi na 
jednego ucznia, a co za tym idzie większe pieniądze. Reasumując – na rok dlatego, gdyż wasz 
budżet nie daje możliwości funkcjonowania tej placówki dłużej. Wśród pracowników 
placówki w Nowym Czarnowie krąży opinia i przekonanie, że po połączeniu będzie was 
utrzymywać. Odpowiedziałem w ten sposób. „Proszę państwa przez ileś lat dostawaliście 
dofinansowanie ze środków szkół ponadgimnazjlanych”. My – Zarząd Powiatu patrzymy na 
problem dofinansowywania szkół całościowo. Mówiąc, krótko – tamta placówka utrzymała 
by się z tych środków, które otrzymuje – wy nie. Jeżeli chodzi  sprawy kadrowe to wydział 
edukacji robił analizy w tej sprawie i pani naczelnik Maślak je przedstawi.  
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Barbara Maślak: 
odpowiadając na pytania, wyjaśniam. Macierzysta szkoła jest tutaj. Nauczyciele ZSS  
w Nowym Czarnowie realizują zajęcia w DPS w Nowym Czarnowie. Po połączeniu będzie 
jedna dyrekcja, jedna rada pedagogiczna i jedna administracja.  
Ewa Najmowicz: jak dobrze zrozumiałam, to od września czyli momentu połączenia  
nie będzie żadnych zwolnień zarówno wśród nauczycieli jak i pozostałych.      
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Barbara Maślak: tzn. jeżeli 
chodzi o administrację to dyrekcja nowa zdecyduje ile osób jest potrzebnych do obsługi 
administracyjnej.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: chciałam tu jeszcze zaznaczyć, iż szkoła w 
Nowym Czarnowie ma jeszcze jeden poważny problem. Jest nim utrzymanie budynku, który 
wynajmowali od województwa, a który już do nich nie należy. My cały czas się 
zastanawiamy jak rozwiązać ten problem, gdyż nie wiemy jak długo nowy właściciel zezwoli 
im na przebywanie w tym obiekcie. Być może trzeba będzie skumulować różne funkcje – 
DPS- u i szkoły. Jeżeli chodzi o ten obiekt, w którym jesteśmy to zamierzamy w dalszym 
ciągu w niego inwestować. Te remonty, które dokonaliśmy nie pochodzą z budżetu państwa 
szkoły, ale z budżetu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Wymienione zostały okna, ogrzewanie. Wszystkie te zabiegi powodują, że w waszych 
budżetach pojawiają się nowe środki z tytułu oszczędności eksploatacji tego budynku.     
Ewa Najmowicz: czy jeżeli będziemy realizować zadanie kształcenia specjalnego jako 
organizacja pozarządowa to możemy liczyć, na to że państwo pozwolicie nam to robić w tym 
budynku. Jakie macie państwo plany w stosunku do nas po likwidacji szkoły czyli po tym 
okresie przejściowym.  
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Barbara Maślak: nauczyciele 
w okresie przejściowym czyli w okresie tego już tu opisywanego połączenia mają pracę. Po 
likwidacji prowadzenie zadania szkolnictwa specjalnego chcielibyśmy przekazać organizacji 
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pozarządowej. Organizacja ta może już istnieć lub dopiero może się tworzyć. Jesteśmy  
u progu. Mamy trochę czasu, aby zastanowić się nad dalszymi rozwiązaniami.    
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: w nawiązaniu do aspektu zatrudnienia chcę 
postawić jeszcze jedną kwestię. Czy państwo znają jaki jest rynek zatrudnienia w Gryfinie 
jeżeli chodzi o osoby z takimi kwalifikacjami i doświadczeniem jakimi wy jesteście. Znacie 
takie osoby. Wy jesteście znakomitymi fachowcami w tej dziedzinie i ktokolwiek będzie 
chciał realizować zadanie pn. kształcenie specjalne to będzie szukał pracowników wśród was.  
Ewa Najmowicz: pani Starosta powiedziała, że placówki gminne przygotowują się do 
utworzenia klas integracyjnych. Rozumiem, że my możemy też ewentualnie podjąć pracę. 
Czy przewidujecie państwo podpisanie jakiegoś porozumienia z władzami gminnymi w tej 
sprawie. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: jeżeli trzeba będzie to podejmiemy rozmowę 
w tej sprawie. Powiem więcej. Jeżeli trzeba to udam się na rozmowę do samego diabła.       
Ewa Najmowicz: czy zlecenie zadania organizacji pozarządowej łączy się z likwidacją 
placówki. Jak to wygląda prawnie. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: likwidacja placówki jest poprzedzona 
konsultacjami, a decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Powiatu. Druga sprawa jest taka,  
że przy zlecaniu jakiegoś zadania komuś – to my ustalamy warunki zlecania tego czy innego 
zadania. Warunkiem takim, może być np. zatrudnienie 30% załogi. Poza tym jest mowa  
o tzw. okresach przejściowych. Organizacja pozarządowa, która przejmie zadanie nie może 
być pierwszą lepszą organizacją lub grupą osób skrzykniętych 5 minut temu. Są określone 
normy prawne co do tego kto może prowadzić placówkę prowadzącą szkolnictwo specjalne.         
Ewa Najmowicz: jeżeli dobrze rozumiem to konsekwencje finansowe pracowników 
(odprawy itp.) będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: oczywiście.  
Ewa Najmowicz: jak będzie wyglądała sytuacja z dziećmi. Jak mamy rozmawiać z rodzicami 
tych dzieci, gdyż muszą oni wiedzieć, że nastąpi zmiana.   
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Barbara Maślak: co najmniej 
6 miesięcy przed likwidacją muszą być powiadomieni i rodzice i kuratorium- tak mówią 
przepisy.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: wiem, że podjecie decyzji o reorganizacji jest 
trudne. Zapewniam państwa, że nie chcemy podejmować ich bez konsultacji z wami. Nie 
chcemy zrobić tego w taki sposób jak zrobiono to w Szczecinie. Jeżeli będą mieli państwo 
jakieś przemyślenia, propozycje, pytania, które chcielibyście przedstawić na spotkaniu z nami 
prosimy o poinformowanie nas o tym. My się z wami wtedy spotkamy. Serdecznie dziękuję 
za spotkanie.               
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