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PROTOKÓŁ nr 16/08 
POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI 

z dnia 22.04.2008 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.10 i trwało do godz. 17.15. W posiedzeniu udział 
wzięło 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Wicestarosta Gryfiński Jerzy 
Miler, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek oraz  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka, Zastępca Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Sylwia Łogin, Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami Arkadiusz Durma, Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Andrzej Krzemiński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie Marian Mielczarek oraz Kierownik Referatu ds. pośrednictwa pracy, 
instrumentów rynku pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń bezrobotnych Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie Małgorzata Szwajczuk. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  
i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Piotr Waydyk. Porządek obrad  (zał. nr 2) 
został przyjęty jednogłośnie. Protokół nr 15/08 z dnia 4.03.2008 r. został przyjęty 
jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych  
w sprawie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie, sprawozdanie i ocena 
wykonania zadań realizowanych z dofinansowaniem PFOŚiGW w 2007 r., aktywizacja 
zawodowa bezrobotnych mieszkańców Powiatu Gryfińskiego; analiza stanu bezrobocia wśród 
młodzieży i możliwości wsparcia w realizowanych programach przez PUP w Gryfinie  
oraz filii w Chojnie. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2007 r. (druk 
nr 3/XVIII); 

 
Na posiedzenie przybył Radny Bogusław Kozioł. 

 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy wszystkie postulaty wskazane przez Radnego 
Jana Gładkowa zostały poprawione i ujęte w załączniku do powyższego projektu uchwały.  
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała twierdząco i dodała, że polegały one głównie na poprawieniu błędów 
wyliczeniowych w dwóch tabelach oraz na poprawieniu błędów pisarskich.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad częściowego  

lub całkowitego zwolnienia rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt 
dziecka w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach opiekuńczo-
wychowawczych (druk nr 4/XVIII); 

 
Na posiedzenie przybył Bronisław Krzyżanowski. 

 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji  
Budżetowej Radny Jan Gładkow przedstawił własną propozycję określenia zasad 
częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców lub opiekunów z opłat za pobyt dziecka  
w w/w placówkach. Dodał, że w dniu dzisiejszym propozycję Radny miał przedstawić 
Dyrektor PCPR w Gryfinie. 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że propozycja Radnego Gładkowa przedstawia bardziej 
sprawiedliwszy sposób wyliczenia odpłatności, ponieważ im bardziej zwiększa się dochód 
rodzica tym bardziej zwiększa się odpłatność (zał. nr 3). Dodała, że w powyższym projekcie 
uchwały została przedstawiona propozycja polegająca na co 5% skokach. Skoki te zauważane 
są nawet przy złotówkowych różnicach w dochodach, ponieważ ktoś przekraczając granicę, 
wchodzi w kolejny zwiększony o 5% pułap odpłatności. Propozycja  Radnego Jana Gładkowa 
dot. wprowadzenia systemu pozwalającego osobom, przekraczającym o złotówkę dochód, nie 
tracić w jakichkolwiek formach odpłatności, jakie zostałyby rozwinięte. Dyrektor wyrażając 
swoje obawy zapytała, czy zastosowanie takiej propozycji jest możliwe ze strony prawnej. 
Dodała, że w dniu jutrzejszym będzie to przedyskutowane z radcą prawnym. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że w przypadku niewycofania przez radcę 
prawnego propozycji wraz z przedstawionym sposobem wyliczania odpłatności Radnego Jana 
Gładkowa, projekt uchwały zostanie zdjęty z porządku obrad tejże sesji i przeniesiony  
w formie zmienionej na kolejną. 
 

Komisja nie zajęła stanowiska nad  przedstawionym  projektem  uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Raportu  

z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za okres od 01.01.2004 – 
31.12.2006 r. oraz „Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest  
z terenu Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 8/XVIII); 

 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czym podyktowane jest to, że powyższe dwa 
dokumenty muszą być podejmowane w jednej uchwale. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Sylwia 
Łogin odpowiedziała, że obydwa dokumenty wywodzą się z jednego Programu Gospodarki 
Odpadami Niebezpiecznymi, który został zatwierdzony w 2003 r. Dodała, że w tymże 
programie jest zawarty „Program Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
Powiatu Gryfińskiego”, który musiał zostać wykonany, natomiast „Raport z realizacji 
Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za okres od 01.01.2004 – 31.12.2006 r.” jest 
wynikiem trzyletnich działań, jakie zostały zrealizowane. Dodała, że w roku bieżącym 
rozpocznie się aktualizacja na kolejne cztery lata programu i planu. Ponadto dodała,  
że przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska – art. 18 ust. 2 nakłada obowiązek 
sporządzenia raportu z programu. Odnosząc się do raportu z realizacji Programu Ochrony 
Środowiska powiedziała, że określono się w nim do zapisów realizacji  poszczególnych zadań 
przeznaczonych do wykonania zapisanych w Programie Ochrony  Środowiska. Zgodnie  
z przepisami Starosta, czy też powiat posiada do wykonania zadania o charakterze głównie 
decyzyjnym, polegające głównie na wydaniu pozwoleń, zezwoleń oraz innych decyzji  
w zakresie, które regulują sytuację prawną podmiotów korzystających ze środowiska. 
Zadania, które mają bezpośredni wpływ na stan środowiska i są związane z jego ochroną 
przed szkodliwym oddziaływaniem należą głównie do samorządu gminnego i podmiotów 
gospodarczych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane  
w ramach przyjętego przez Radę Powiatu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Gryfińskiego”. Zadania te finansowane były przede wszystkim z PFOŚiGW w Gryfinie. 
Większość środków w tym okresie przeznaczono na zadania związane z termomodernizacją 
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obiektów powiatowych, poprawę systemu odprowadzania ścieków opadowych, prowadzenie 
działań kontrolnych wód i realizowanie zadania związanego z edukacją ekologiczną. 
Odnosząc się do „Programu usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu 
Gryfińskiego” zaznaczyła, że zostały zawarte w nim podstawowe informacje nt. azbestu  
oraz jego wpływy na zdrowie ludzkie. Dodała, że została sporządzona inwentaryzacja  
dla wszystkich gmin, które zawierają płyty azbestowe oraz obliczono szacunkowy koszt 
usunięcia tych wyrobów. Program ma na celu zapoznanie się z przepisami dot. postępowania 
przy użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zwierających azbest oraz wynikającymi z nich 
procedur, aby uniknąć sytuacji niewłaściwego ich demontażu i tym samym zagrożenia 
ludzkiego.  
 

Na posiedzenie przybył Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Andrzej Krzemiński. 

 
Przewodniczący Piotr Waydyk z woli przypomnienia powiedział, że wraz z materiałami 
sesyjnymi zostało dołączone dla członków komisji „Sprawozdanie i ocena wykonania zadań 
realizowanych z dofinansowaniem PFOŚiGW w 2007 r.”, stanowiące zał. nr 4 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy jest możliwość pozyskania kredytów 
preferencyjnych na zadania dot. ochrony środowiska. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała twierdząco i dodała, że taką ofertę 
przygotował Bank Ochrony Środowiska. Jeżeli chodzi o konkretne warunki kredytowania,  
to są one uzależnione od projektu, który miałby być zrealizowany w ramach tego kredytu  
i szczegółowo w nim rozpisane. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy powiat korzystał kiedykolwiek z takiego kredytu. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że środki z PFOŚiGW nie pochodzą  
z żadnych źródeł kredytowych, ale ze środków własnych powiatu. 
 

Na posiedzenie przybył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, dlaczego nie zostało zrealizowanie zadanie  
pn. Likwidacja dzikich składowisk odpadów, na które zostały przeznaczone środki  
w wysokości 27.000,00 zł. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Sylwia 
Łogin odpowiedziała, że nie wpłynęły wnioski do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa na dane zadanie. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, które inwestycje z Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego będą finansowane  ze środków PFOŚiGW w Gryfinie. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński odpowiedział, że inwestycja dot. termomodernizacji budynku internatu ZSP  
Nr 2 w Chojnie, termomodernizacja budynku Stowarzyszenia „Dom z Sercem”, polegająca  
na wymianie stolarki okiennej, termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Trzcińsku-
Zdroju tj. docieplenie zewnętrzne obiektu wraz z wymianą stolarki okiennej. Dodał, że poza 
inwestycjami finansowanymi ze środków PFOŚiGW trwają prace przygotowawcze odnośnie 
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do remontu internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie polegające na adaptacji pomieszczeń biurowych 
dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony  Środowiska, Rolnictwa 
 i Leśnictwa Sylwia Łogin. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja V na lata 2008 – 2013 
(druk nr 7/XVIII); 

 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że jest ucieszony faktem, iż inwestycję odnoszące  
się do domów pomocy społecznej zostały ujęte w WPI, jednakże nie może takiego samego 
stanu wyrazić wobec przesunięcia terminu realizacji przebudowy drogi nr 1409Z Warnice-
Witnica, na odcinku Chełm Dolny-Witnica z 2007 r. na 2011 r. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że pomimo 
tego, że na ukończeniu znajduje się dokumentacja techniczna do powyższej inwestycji, jej 
wykonanie zostało przesunięte w czasie. Wynika to z faktu pojawienia się w 2007 r. spraw, 
które  są już na szczeblu domawiania co do finansowania i zakresu prac. Dlatego pewne 
inwestycje zostały przesunięte na wcześniejsze terminy, jak np. przebudowa dróg Nr 1352Z 
Szczecin- Kołowo-Śmierdnica oraz 1350Z Szczecin -Żelisławiec na odcinku Szczecin-
Binowo. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, dlaczego została wykreślona z WPI inwestycja  
dot. przebudowy drogi nr 1386Z Nawodna – Bielinek na odcinku  Krajnik Górny – Bielinek. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że powyższa 
inwestycja została wykreślona z WPI przez niego, ponieważ droga ta, biorąc pod uwagę  
obecny stan sieci technicznych dróg Powiatu Gryfińskiego, nie należy do priorytetowych. 
Porównując ruch drogowy na odcinku Szczecin – Binowo a Krajnik Górny – Bielinek  dodał, 
że różnica jest znacząca. Na odcinku Krajnik Górny-Bielinek panuje ruch lokalny. Obecnie 
poprawiana jest na tym odcinku organizacja ruchu, która z różnych przyczyn jest niejednolita. 
Wyłączony zostanie ruch pojazdów ciężkich, aby nie jeździły przez m. Piaski. Arkadiusz 
Durma dodał, że WPI jest dokumentem ruchomym, w przypadku pojawienia się możliwości 
skorzystania z transgranicznych programów współpracy z sąsiednimi powiatami niemieckimi 
na realizację w/w inwestycji zostaną zmienione zapisy w WPI i będą wykonywane pewne 
inwestycje. 
 
Radny Bogusław Kozioł powiedział, że jego zdaniem nie należy sztywno trzymać  
się zapisów ujętych w WPI tylko wprowadzać do niego zmiany np. za sprawą aneksów. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że ewentualne zmiany będą przyjmowane poprzez podjęcie uchwały Rady Powiatu. Dodał,  
że należało urealnić WPI i stąd pewne inwestycje zostały wykreślone, a w zamian zostały 
ujęte zadania, które są domówione z niektórymi podmiotami na współfinansowanie. Między 
innymi z takiego powodu przebudowa drogi na odcinku Krajnik Górny-Bielinek została 
wykreślona z WPI. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, na jakim etapie są inwestycje współfinansowane  
ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
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Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że została 
podpisana umowa z Marszałkiem Województwa. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy szykują się większe inwestycje oprócz tych 
współfinansowanych z FOGR. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że 3 inwestycje zostały zgłoszone do Ministerstwa Infrastruktury, ponieważ pojawiła  
się możliwość pozyskania środków z rezerwy  subwencji ogólnej. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy przyszła już odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury 
odnośnie do uzyskania dofinansowania w 2008 r. na rozpoczęcie inwestycji na drogach 
stanowiących własność powiatu. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że została 
złożona kompletna dokumentacja i są czynione starania, aby jakakolwiek z tych inwestycja 
otrzymała dofinansowanie na realizację zadania. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, dlaczego termin budowy ulicy Jodłowej  
w Chojnie został przesunięty na 2013 r. Ponadto zapytał czy dokumentacja techniczna  
do tego czasu nie ulegnie przedawnieniu. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że wykonanie nawierzchni tejże ulicy pierwotnie miało być docelowe finansowane  
ze środków unijnych. Projekt nie uzyskał akceptacji i w związku z tym nie był realizowany. 
Ostatni wpis w dzienniku budowy pochodzi z 2006 r., jednak mając na uwadze przepisy 
Prawa budowlanego zostanie przedłużona ważność dokumentacji. Dodał, że termin realizacji 
zadania uległ przesunięciu, ponieważ jest to droga o mniejszym znaczeniu w porównaniu  
z innymi drogami na terenie powiatu. 
 
Radny Krzysztof Ziętek odnosząc się do zapisów ujętych w WPI zwrócił uwagę na fakt,  
iż w porównaniu z ZSP Nr 1 w Chojnie przy ZSP Nr 2 w Chojnie w planowanych zadaniach 
nie została ujęta budowa boiska bitumicznego. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński powiedział, że można pozostawić WPI w obecnym kształcie, traktując,  
iż budowa kompleksowa boisk obejmuje zarówno ZSP Nr 1 jak i ZSP Nr 2 w Chojnie. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że w przypadku budowy boisk można 
skorzystać z funduszy ministerialnych. Można wyróżnić program dot. budowy boisk 
wielofunkcyjnych, jak również uruchomiony w tym roku wspólnie z Urzędem 
Marszałkowskim – program „Moje boisko-ORLIK 2012”, gdzie 1/3 środków finansowana 
jest przez Ministerstwo Sportu oraz Urząd Marszałkowski i 1/3 przez samorządy,  
czy też program pn. „Blisko boisko”. Odnosząc się do powyższego dodał, że powiat  
w przyszłym roku powinien przystąpić do naboru. W roku bieżącym cztery samorządy  
z terenu Powiatu Gryfińskiego skorzystają z tych programów. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy zadania ujęte w WPI są realne  
do zrealizowania do 2013 r. 
 



 6

Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński odpowiedział, że jest to realne. Dodał, że WPI co roku jest uaktualniany  
i przystosowywany do faktycznych możliwości finansowych powiatu.  
 
Radny Bogusław Kozioł zapytał, czy w przypadku uzyskania dofinansowania z rezerwy 
subwencji ogólnej na przebudowę ulicy Odrzańskiej i Dworcowej w Mieszkowicach 
inwestycja zostanie wykonana jeszcze w tym roku. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział twierdząco  
i dodał, że dofinansowanie posiada takie założenie, że musi zostać zrealizowane w jednym 
roku.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski odnosząc się do inwestycji na ulicy Jagiellońskiej  
w Chojnie powiedział, że prace będą wykonywane nie tylko na nawierzchni, ale również  
pod ziemią i zapytał w jaki sposób finansowanie zostanie podzielone pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim a Gminą Chojna. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że nie ma jeszcze zawartego porozumienia odnoszącego się do zakresu prac wykonywanych 
przez powiat i gminę. Dodał, że Gmina Chojna ma ponieść większe koszty w tym 
przedsięwzięciu i ma skorzystać ze środków unijnych. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy 
Słowiańskiej w Gryfinie kategorii drogi powiatowej (druk nr 12/XVIII); 

 
Posiedzenie opuścił radny Bogusław Kozioł. 

 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że jest  
to kontynuacja wcześniej podjętych działań. Zgodnie z przepisami do III kwartału musi 
zostać podjęta uchwała Rady Powiatu dot. pozbawienia drogi kategorii powiatowej i uchwała 
Rady Miejskiej mówiąca o nadaniu kategorii drogi gminnej. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Na posiedzenie powrócił Radny Bogusław Kozioł. 
 

Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że w ubiegłym roku złożył wniosek  
na Komisji Gospodarki, w którym zwrócił się z prośbą o sprawdzenie nierówności 
znajdujących się na trasie Lisie Pole-Nawodna, które podczas opadów deszczu powodują 
tworzenie się przy wejściu na cmentarz dużych zlewisk. Dodał, że Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami w odpowiedzi na złożony wniosek poinformował, że prace  
w powyższym zakresie zostaną wykonane, aczkolwiek do dnia dzisiejszego nie zostały.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że prace 
zostaną wykonane. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał o termin dokończenia wykonania drogi na trasie 
Lisie Pole-Polesiny. 
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Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że termin  
nie jest mu do końca znany. Dodał, że w przypadku uzyskania dofinansowania na większe 
inwestycje, oraz biorąc pod uwagę środki zabezpieczone w budżecie wydziału może zaistnieć 
sytuacja, w której w/w inwestycja nie zostanie zrealizowana. Niemniej jednak w planach 
wydziału jest wyremontowanie tejże drogi, na którą potrzeba około 50.000,00 zł. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że kolejnym razem ów problem zostanie 
poruszy na sesji. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że będzie 
kontaktował się z Panem Radnym w powyższym zakresie oraz poinformuje o przebiegu 
działań Komisję Gospodarki. Dodał, że zostały rozpoczęte remonty cząstkowe  
w miejscowościach: Moryń, Mieszkowice i Trzcińsko-Zdrój. 
 
Radny Bogusław Kozioł zwrócił uwagę na występujące „dziury” na trasie Macież – 
Mieszkowice. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że „dziury”  
na tym odcinku zostaną „załatane”. 
 

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma  oraz 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 

Krzemiński. 
 
Na posiedzenie przybył Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek 

wraz Kierownikiem Referatu ds. pośrednictwa pracy, instrumentów rynku pracy, poradnictwa 
zawodowego i szkoleń bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

Małgorzatą Szwajczuk. 
 

Ad.6 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Powiatu Gryfińskiego; analiza   
stanu bezrobocia wśród młodzieży i możliwości wsparcia w realizowanych 
programach przez PUP w Gryfinie oraz filii w Chojnie. 

 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek powiedział,  
że sytuacja na rynku pracy ulega poprawie. Poziom bezrobocia zmniejsza się, od 4 lat 
wykazuje tendencję spadkową w tym zakresie. W ubiegłym roku Powiatowy Urząd pracy  
w Gryfinie realizował 8 programów, w ramach tych programów przez Fundusz Pracy PUP 
miał do dyspozycji ponad 9.000.000,00 zł. Na koniec 2007 r. odnotowano 5311 osoby 
bezrobotne, natomiast pod koniec marca br. - 5300. Poinformował, że wskaźnik bezrobocia  
w Powiecie Gryfińskim wynosi 9,7 %. W przeważającej liczbie gmin z terenu powiatu 
bezrobocie utrzymuje się w granicach 10-12%, z wyjątkiem Gminy Gryfino, gdzie wskaźnik 
wynosi 6,4 % oraz w Gminie Stare Czarnowo-6,3%. Stopa bezrobocia w województwie 
zachodniopomorskim - podobnie jak w powiecie - spadła do 5,1 punktu. Ponadto Dyrektor 
przedstawił radnym informację stanowiącą zał. nr 5 do niniejszego protokołu.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał  o liczbę osób korzystających z możliwości otwarcia 
własnej działalności gospodarczej.  
 
Kierownik Referatu ds. pośrednictwa pracy, instrumentów rynku pracy, poradnictwa 
zawodowego i szkoleń bezrobotnych Małgorzata Szwajczuk odpowiedziała, że w roku 
ubiegłym było 14 osób do 25 roku życia, które skorzystały z takiej formy przeciwdziałania 



 8

bezrobociu. Środki finansowe przeznaczone dla 1 osoby na otwarcie działalności 
gospodarczej stanowiły kwotę ponad 14.000,00 zł. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy osoba taka po otrzymaniu środków jest 
monitorowana przez Powiatowy Urząd Pracy pod kątem zgodności wykonywanych 
zamierzeń z tymi przedstawionymi we wniosku aplikacyjnym. 
 
Kierownik Referatu ds. pośrednictwa pracy, instrumentów rynku pracy, poradnictwa 
zawodowego i szkoleń bezrobotnych Małgorzata Szwajczuk odpowiedziała,  
że po wcześniejszym sprawdzeniu wniosków przez odpowiednią komisję trwają ustalenia czy 
wskazana we wniosku działalność będzie miała możliwość utrzymania się na rynku pracy.  
W oparciu o to podpisywana jest umowa, w ramach której wnioskodawca zawiera pewne 
zobowiązania dot. rozliczenia się ze środków otrzymanych oraz okresu prowadzenia 
działalności gospodarczej. W związku z tym taka osoba musi przedstawić w PUP rachunki  
na kwotę, jaką uzyskał potwierdzając, że wydatki, które dokonał są zgodne z zapisami  
we wniosku. Dodała, że działalność jest monitorowana i sprawdzany okres, czy faktycznie 
funkcjonuje minimum 12 miesięcy. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy zdarzały się przypadki, w których działalność 
gospodarcza funkcjonowała krócej. 
 
Kierownik Referatu ds. pośrednictwa pracy, instrumentów rynku pracy, poradnictwa 
zawodowego i szkoleń bezrobotnych Małgorzata Szwajczuk odpowiedziała, że miał 
miejsce tylko jeden taki przypadek, i wtedy uruchamiane zostaje postępowanie egzekucyjne 
w wyniku, którego osoba zobowiązana jest zwrócić otrzymane środki finansowe. Dodała,  
że bardzo mała liczba osób do 25 roku życia decyduje się rozpocząć działalność gospodarczą. 
Większości są to osoby między 30 a 40 rokiem życia. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, jakie branże cieszą się największym uznaniem  
w zakresie działalności gospodarczej. 
 
Kierownik Referatu ds. pośrednictwa pracy, instrumentów rynku pracy, poradnictwa 
zawodowego i szkoleń bezrobotnych Małgorzata Szwajczuk odpowiedziała, że handel  
i usługi osobiste, tj. usługi kosmetyczne, fryzjerskie. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, w jaki sposób PUP kwalifikuje osoby bezrobotne  
na poszczególne formy aktywizacji. 
 
Kierownik Referatu ds. pośrednictwa pracy, instrumentów rynku pracy, poradnictwa 
zawodowego i szkoleń bezrobotnych Małgorzata Szwajczuk odpowiedziała, że jeżeli 
chodzi o staże i przygotowanie zawodowe są warunki ustawowe, które określają grupy osób, 
do których kierowane są te formy. Osoba kończąca szkołę poprzez staż ma możliwość 
zdobycia praktycznych umiejętności w wykonywaniu zawodu, jakiego się wyuczyła. 
Natomiast przygotowanie zawodowe skierowane jest do osób nie posiadających kwalifikacji 
zawodowych albo które utraciły uprawnienia do wykonywania jakiegoś zawodu, przy czym  
w tym przypadku muszą być osobami długotrwale bezrobotnymi. Dodała, że realizując nasze 
działania, brane są pod uwagę również potrzeby pracodawcy, aby dawać osobom 
bezrobotnym takie kompetencje, które pozwalały im w przyszłości zatrudnić się na rynku 
pracy. Ponadto dodała, że 50% osób korzystających z aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu znalazła zatrudnienie, więc jej zdaniem prowadzone działania przez PUP  
są efektywne.  
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Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy istnieje taka możliwość, żeby osoba zatrudniona 
jako księgowa mogła rozpocząć taką działalność gospodarczą. 
 
Kierownik Referatu ds. pośrednictwa pracy, instrumentów rynku pracy, poradnictwa 
zawodowego i szkoleń bezrobotnych Małgorzata Szwajczuk odpowiedziała, że osoba,  
aby otrzymać dotację musi być bezrobotna. W przypadku kiedy chciałaby zatrudnić osobę  
na stanowisko musiałaby już pełnić działalność gospodarczą przynajmniej 6 miesięcy. 
Dodała, że obecnie PUP będzie organizował szkolenie dla księgowych, przy czym osoba 
przystępująca do niego oprócz umiejętności dot. księgowania uzyska również umiejętności 
rozliczania środków unijnych. Ponadto dodała, że rozpoczęcie działalności przez księgową 
jest dość problematyczne, ponieważ zgodnie z wymogami prawnymi musi posiadać wyższe 
wykształcenie. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy są zarejestrowane w PUP osoby będące 
długotrwale bezrobotnymi przez 5 lat i dłużej. 
 
Kierownik Referatu ds. pośrednictwa pracy, instrumentów rynku pracy, poradnictwa 
zawodowego i szkoleń bezrobotnych Małgorzata Szwajczuk odpowiedziała,  
że są prowadzone statystyki osób, które są bezrobotne do 12, od 12 do 24 i powyżej 24 
miesięcy. Osób będących w systemie ciągłym bezrobotnych przez 5 lat nie jest dużo, o wiele 
więcej jest osób będących bezrobotnymi powyżej 24 miesięcy.  
 
Dyrektor Powiatowego urzędu Pracy w Gryfinie Marian Milczarek powiedział, że dużo 
jest takich osób, które rejestrują się w urzędzie jako osoby bezrobotne, po to aby móc uzyskać 
ubezpieczenie zdrowotne. 
 

Posiedzenie opuścił Radny Bogusław Kozioł. 
Posiedzenie opuścił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek 

wraz Kierownikiem Referatu ds. pośrednictwa pracy, instrumentów rynku pracy, poradnictwa 
zawodowego i szkoleń bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

Małgorzatą Szwajczuk. 
 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2007 r. (druk nr 2/XVIII); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Szczecinie poprosiła o zmianę załącznika do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. mówiącego o limitach wydatków  
na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009. Zmiany w tabeli 25  
dot. wykreślenia w drugim wierszu tabeli dot. budowy dróg Bartkowo-Gajki – etap II kwot 
zapisanych po kolumnie pn. „Łączne koszty finansowe” oraz wyzerowaniu kwot ujętych  
w wierszu dot. Standaryzacji Domu Dziecka w Binowie oraz dot. standaryzacji DPS  
w Trzcińsku-Zdrój - wymiana przyłącza energetycznego i adaptacja pomieszczeń. Pozostałe 
zapisy nie uległy zmianie. Przechodząc do omawiania sprawozdania poinformowała,  
że realizacja planu budżetowego w 2007 r. została zakończona nadwyżką budżetową  
na poziomie 2. 037.761,30 zł. Była ona efektem wielu czynników, jakie miały miejsce  
w ubiegłym roku, działań naprawczych finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego  
tj. likwidacja Powiatowego Zarządu Dróg, redukcja zatrudnienia w Starostwie Powiatowym, 
powstałe oszczędności w związku z zapotrzebowaniem materiałów biurowych w starostwie. 
Dodała, że zamierzone działania, które miały na celu ograniczenie wydatków w dużym 
zakresie sprawdziły się, co było efektem w wyniku rocznym. Dodała, że przez cały 2007 rok 
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były prowadzone starania o pozyskanie środków w różnych ministerstwach, 
jak np. w Ministerstwie Oświaty, w Ministerstwie Zdrowia, czy w Ministerstwie Finansów,  
w którym powiat starał się uzyskać pożyczkę z budżetu państwa. W związku z uzyskaniem 
negatywnej odpowiedzi w ubiegłym roku z powodu niezabezpieczonych środków w budżecie 
państwa, powiat w roku bieżącym, tj. 12 kwietnia ponownie złożył wniosek w Ministerstwie 
Finansów o przyznanie pożyczki z budżetu państwa. Dodała, że w roku ubiegłym w pełni  
nie zostały realizowane wydatki powiatu, na które wpływ miało niezakupienie od Banku PKO 
S.A. pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. 11 Listopada Gryfinie i z tego tytułu kwota  
w wysokości 1.300.000,00 zł nie znalazła odzwierciedlania w wydatkach. Ponadto w 2007 r. 
została sprzedana nieruchomość w Binowie, natomiast koszt z jej utrzymania został 
zaplanowany na cały poprzedni rok. Planowana była również inwestycja w wysokości 
1.150.000,00 zł na zmianę zasad funkcjonowania internatu przy ZSP Nr 2 w Chojnie. Ponadto 
dodała, że Wydział Zarządzania Drogami nie wykorzystał wszystkich środków. Wpływ  
na tę sytuację miały zarówno czynniki ostrożnościowe, jak również warunki pogodowe  
(np. łagodniejsze opady atmosferyczne podczas zimy), przez co niektóre inwestycje nie 
mogły zostać w zaplanowanym czasie wykonane. Poinformowała, że w ramach promocji 
powiatu została wydana połowa zabezpieczonych na to środków tj. 20.000,00 zł. Planowane 
jest wydawanie publikacji albumowych, które miałyby na celu promocję Powiatu 
Gryfińskiego. Skarbnik powiedziała, że nie wszystkie środki, będące również efektem 
podjętych działań w ramach naprawy finansów publicznych, zostały wykorzystanie w dziale - 
Pomoc społeczna. Jednym z elementów było przekazanie domów pomocy społecznych  
do prowadzenia przez stowarzyszenia, a także przeniesienie dzieci z terenu powiatu  
z placówek poza granicami Powiatu Gryfińskiego do placówek położonych w jego strukturze. 
Poinformowała, że do końca nie udało się w ubiegłym roku zrealizować badań dot. jakości 
wód i powietrza – kwota 41.000,00 zł nie została wydatkowana. Skarbnik dodała, że fakt,  
iż powiat nie otrzymał pożyczki z budżetu państwa, a pozyskał kredyt długoterminowy 
konsolidacyjny od podmiotu rynkowego ma swoje odzwierciedlenie w wysokości kosztów 
ponoszonych na obsługę długu, chociaż w ubiegłym roku plan oszacowany na poziomie 
około 1.000.000,00 zł został wykonany przez powiat na poziomie 800.000,00 zł. Wynikało  
to z zasady tzw. ostrożnej wyceny. W grę wchodzą dynamiczne ruchy stóp procentowych, 
które mają swoje odzwierciedlenie w później ponoszonych przez powiat kosztach. Dodała,  
że wszystkie działania spowodowały to, iż na koniec 2007 r. wskaźnik, który dopuszczony 
ustawą może wynosić 15 %, w przypadku powiatu wyniósł 4,19 %. Natomiast drugi  
ze wskaźników, który ustawą jest uwarunkowany do 60%, w przypadku powiatu wynosił 
32,48%. W związku z powyższym w roku 2007 r. nie wystąpiło zagrożenie przekroczenia 
owych wskaźników, jednak cały czas monitorowane są stopy procentowe, które ulegają 
ruchom jak też wysokość obciążeń z tego tytułu. Poinformowała, że w dalszym ciągu 
prowadzone są rozmowy z Bankiem Ochrony Środowiska w zakresie obligacji i Bankiem 
PKO BP w zakresie próby renegocjacji zawartych już umów dot. aspektu obniżenia marży  
dla inwestora. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał z jakimi zobowiązaniami Powiatowy Zarząd Dróg 
zakończył rok 2006. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że rok 2006 zakończył  
się zobowiązaniami na ogólną kwotę przekraczającą 4.600.000.00 zł, z czego 809.000,00 zł 
stanowiły zobowiązania wymagalne. Dodała, że Powiatowy Zarząd Dróg 2006 r. zakończył 
kwotą w wysokości ponad 94.200,00 zł w zobowiązaniach wymagalnych i prawie  
500.000,00 zł w zobowiązaniach niewymagalnych. Wydatki te zostały uwzględnione  
w wykonaniu budżetu w dziale 600.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
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Posiedzenie opuściła Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” (druk nr 5/XVIII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr VI/79/2007 Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia „Wieloletniego programu 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (druk nr 6/XVIII); 

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że zmiany w powyższym projekcie 
uchwały polegają na dodaniu w rozdziale 4 § 4 ust. 2 punkt 8 dot. Pełnomocnika ds. kobiet, 
dyskryminacji i organizacji pozarządowych oraz w rozdziale 9 § 9 ust. 1 wyrażenie „Wydział 
Organizacji i Informacji” zastępuje się zwrotem „Wydział Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki”. 

Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Dziennego 

Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowym Czarnowie wchodzącego  
w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie (druk nr 9/XVIII); 

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że jest to kontynuacja wcześniej podjętej 
uchwały dot. zamiaru likwidacji Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego  
w Nowym Czarnowie, co do której Kuratorium Oświaty w Szczecinie postanowieniem znak:  
KO-I-MO-4018/24/08 z dnia 25 marca 2008 r. wydało pozytywną opinię w powyższym 
zakresie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji szkół wchodzących 

w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych  
w Mieszkowicach (druk nr 10/XVIII); 

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęła 
pozytywna opinia od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, jednak z informacji jakie 
posiada ma wpłynąć do dnia sesji. Dodał, że w innym przypadku projekt uchwały zostanie 
zdjęty z porządku obrad sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Komisja nie zajęła stanowiska nad  przedstawionym  projektem  uchwały. 
 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach (druk  
nr 11/XVIII); 

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler poinformował, że wpłynęło do Starostwa Powiatowego 
oficjalne pismo od Burmistrza Gminy Mieszkowice, w którym Burmistrz informuje,  
że Gmina Mieszkowice nie jest zainteresowana przejęciem ZSP w Mieszkowicach.  
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Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy były prowadzone jakiekolwiek rozmowy  
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi od chwili podjęcia uchwały Rady Powiatu 
mówiącej o wyrażeniu woli przekazaniu w/w ministerstwu ZSP w Mieszkowicach. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział twierdząco oraz dodał, że Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem podjęcia dalszych działań oczekuje na podjęcie powyższego 
projektu uchwały. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
nie robi przeszkód, aby uczniowie przyszłych klas maturalnych ukończyli naukę w ZSP  
w Mieszkowicach. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że porozumienie będzie zawierało 
informację dotyczącą tego, na jakiej zasadzie będzie możliwe wówczas korzystanie ze szkoły.  
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy powiat będzie utrzymywał trzy przyszłe klasy 
maturalne, które zakończą edukacje w ZSP w Mieszkowicach. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział twierdząco.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad. 7 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
  
- brak 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
  
 
 Przewodniczący Komisji  
 
 Piotr Waydyk 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 


