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PROTOKÓŁ nr 30/09 
Z POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI 

w dniu 30 czerwca 2009 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.10 i trwało do godz. 16.15 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. W posiedzeniu udział wzięło  
5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a takŜe: Starosta Gryfiński Wojciech 
Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek, Kierownik Referatu  
ds. pośrednictwa pracy, instrumentu rynku pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń 
bezrobotnych Małgorzata Szwajczuk, Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu Urszula Przetak. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady prowadził 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Piotr Waydyk. Porządek obrad (zał. nr 2) został 
przyjęty jednogłośnie ze zmianą. Do porządku obrad został dodany punkt 3 – Przyjęcie 
protokołu z 29 posiedzenia komisji. Kolejne punkty uległy zmianie numeracji. Głównym 
punktem posiedzenia były zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych i wpływ jednostek powiatowych  
na kreowanie rozwoju gospodarczego i przeciwdziałanie bezrobociu. 
 
Ad.5 Analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXXII sesję Rady 

Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i wykonania uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XXXII).  
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski zapytał o powód nie wyraŜenia przez Zarząd Powiatu 
zgody na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków budŜetowych Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie na rok 2009. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe jednostka złoŜyła wniosek  
w ramach, którego chciała przesunąć środki pierwotnie zaplanowane na dodatkowe 
wynagrodzenie roczne, które juŜ w tym roku zostało wypłacone. Sprawa ta jest odłoŜona  
do czasu kiedy, będą znane nowe stawki wynagrodzeń i zostanie dokonana kalkulacja.  
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski zapytał, czy postępowanie prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z na odcinku śelechowo-
Grzybno, jako dojazd do pól w miejscowości śelechowo o długości odcinka 1.338,04 m” 
zostało uniewaŜnione ze względu na brak środków finansowych w budŜecie na jego 
wykonanie. Ponadto zapytał, czy zadanie to będzie wykonanie w późniejszym okresie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe Powiat miał otrzymać 
dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Okazało się, Ŝe zadanie to znajduje 
się na liście rankingowej rezerwowej, dlatego Zarząd nie ryzykował podpisaniem umowy,  
nie mając zagwarantowanego dofinansowania w kwocie 110 800,00 zł. Wcześniej 
planowano, Ŝe koszt zadania będzie wynosić 300 000,00 zł, natomiast obecnie koszt zadania 
wynosić ma 500 000,00 zł. Prowadzone są rozmowy, aby wykonać tą drogę etapowo, czyli 
podzielić ten odcinek drogi na etapy. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  

na 2009 rok (druk nr 2/XXXII).  
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe zmiany po stronie dochodów wynikają 
zarówno z otrzymanych darowizn jak i pozyskania środków finansowych w ramach 
realizowanych projektów zewnętrznych znajdujących odzwierciedlenie po stronie wydatków. 
Są one zapisane w odpowiednich działach i rozdziałach klasyfikacji budŜetowej. Jednocześnie 
nastąpiły przesunięcia w obrębie przyznanych planów jednostek, polegające  
np. na zabezpieczeniu 10% wkładu własnego przy realizacji projektu unijnego.  
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  
i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r.  (druk 
nr 3/XXXII).  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, ze zmiany nastąpiły w związku  
z rozstrzygniętym przetargiem na zadanie dot. termomodernizacji jednostki powiatowej – 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. W związku z tym istnieje moŜliwość 
przesunięcia 250 000,00 zł na zadanie dot. termomodernizacji jednostki powiatowej – 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Druga dot. zmiany sposobu wykonania  
Raportu Powiatowego Programu Planu Gospodarki Odpadami w ramach Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie, realizowanego 
przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Dodała, Ŝe kwota 
ogólna nie ulega zmianie. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał o termin ogłoszenia przetargu  
dot. termomodernizacji internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe został juŜ ogłoszony. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie aktualizacji planu przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym na 2009 rok (druk nr 4/XXXII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w likwidacji w Gryfinie za okres 
01.01. – 31.03.2009 r. (druk nr 5/XXXII). 

 
Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/XXXII).  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXVI/262/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie 
powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury 
fizycznej (druk nr 7/XXXII).  

 
Radny Bogusław Kozioł powiedział, Ŝe na wczorajszym posiedzeniu Komisji Spraw 
Społecznych Dyrektor Jan Podleśny złoŜył sprawozdanie z działalności Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego w Gryfinie. Dodał, Ŝe MOS prowadzi wzorowo działalność  
w zakresie kultury fizycznej na ternie całego Powiatu Gryfińskiego, a organizowanie  
100 imprez w ciągu roku kalendarzowego to potwierdza. 
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfi ński, dla których 
ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego (druk  
nr 8/XXXII).  

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad udzielania  

i rozmiaru obniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zwalniania od obowiązku 
realizacji tych zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfi ński (druk nr 9/XXXII).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe podobnie jak w poprzedniej uchwale 
nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela spowodowała konieczność ponownego podjęcia 
uchwały w tej sprawie. Uchwała została dostosowana do aktualnego stanu organizacyjnego 
szkół i placówek oświatowych. Ponadto doprecyzowane zostały rozmiary obniŜek  
dla niektórych stanowisk oraz treść merytoryczna uchwały. OtóŜ w paragrafie 1 niniejszego 
projektu uchwały (tabela) zostało dodane stanowisko wicedyrektora poradni psychologiczno-
pedagogicznej, stanowisko kierownika filii poradni psychologiczno-pedagogicznej.  
W punkcie 8 tabeli pn. wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, dodano 
zapis - wychowawca w internacie, poniewaŜ wicedyrektor SOSW w Chojnie jest 
wychowawcą w internacie. Ponadto w punkcie odnoszącym się do dyrektora specjalnego 
ośrodka szkolno-wychowawczego zwiększono liczbę oddziałów, jakie w przyszłości mogłyby 
powstać. Poinformowała, Ŝe przy obniŜkach godzin zostały uwzględnione takie sytuacje, 
kiedy pensum nauczycielskie, bądź wychowawcy  było wyŜsze niŜ 18 godzin. Okazywało  
się, Ŝe obniŜki wówczas dla tych, którzy mieli takie pensum było w rezultacie wyŜsze,  
niŜ dla dyrektorów (zatrudnionych z pensum 18 godzin dydaktycznych). Po wprowadzeniu 
zmian jest tak, Ŝe obniŜki odpowiadają temu pensum, które jest przypisane odpowiednio 
nauczycielom mogącym sprawować funkcje kierownicze w szkołach i placówkach 
oświatowych.  Sekretarz dodała, Ŝe w paragrafie 3 ust. 1 wprowadzono zapis,  
Ŝe w uzasadnionych przypadkach organ prowadzący moŜe zmienić ustalony tygodniowy 
wymiar zajęć, o którym mowa w tabeli.  
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych  
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński 
(druk nr 10/XXXII).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe dla pedagogów, psychologów, 
logopedów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi  
i młodzieŜą upośledzoną w stopniu głębokim ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Wyjaśniła, Ŝe zmiana polega 
na zwiększeniu na wniosek dyrektorów wymiaru godzin zajęć do 25 dla pedagogów  
i psychologów. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i  placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 11/XXXII).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe Zarząd po przeanalizowaniu stawek 
wynagrodzeń pracowników i dyrektorów w szkołach zauwaŜył, Ŝe w niektórych przypadkach 
są dysproporcje. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze zarabiają mniej niŜ nauczyciele, 
którzy mogą realizować równieŜ godziny ponadwymiarowe. Zarząd zalecił, aby dyrektorzy 
placówek nie realizowali godzin ponadwymiarowych, chyba Ŝe wynikają one z planu 
nauczania. Jedyną moŜliwością rekompensowania tych „strat” dla dyrektorów będzie właśnie 
podwyŜszenie dodatku funkcyjnego. Poinformowała, Ŝe dolna miesięczna stawka dodatków 
funkcyjnych jest na tym samym poziomie, co w obecnie obowiązującej tabeli, natomiast 
górna stawka uległa zwiększeniu od 500,00 zł do 700,00 zł. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, Ŝe zmiana ta jest krokiem w dobrym kierunku, 
poniewaŜ często zarządzanie placówką oświatową jest nieopłacalne w stosunku do stopnia 
odpowiedzialności ponoszonego przez dyrektorów.  
 
Radny Bogusław Kozioł powiedział, Ŝe jest za tym, aby osoba zarządzająca placówką 
zarabiała więcej niŜ nauczyciele, im lepsze zarządzanie tym wyŜszy dodatek funkcyjny.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi  
na działalność p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie (druk nr 12/XXXII).  

 
Radny Bogusław Kozioł powiedział, Ŝe Komisja na swoich posiedzeniach opierając  
się na przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym przez p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej 
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Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie oraz na wynikach kontroli przeprowadzonej 
przez Wydział Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Szczecinie uznała skargę za niezasadną.  
 

Na posiedzenie przybyła Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 
 Urszula Przetak. 

 
Radny Bronisław KrzyŜanowski zapytał, czy były przeprowadzone rozmowy z osobami 
wnoszącymi skargę.  
 
Radny Bogusław Kozioł odpowiedział przecząco. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe Komisja korzystała równieŜ  
z kontroli zleconej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.  
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski powiedział, Ŝe jego zdaniem nie naleŜało posiłkować  
się tylko kontrolą zleconą przez Wojewodę. Dodał, Ŝe powinno się przeprowadzić rozmowę 
nie tylko z p.o. Dyrektorem WOPW w Chojnie, ale równieŜ z osobami składającymi skargę.  
 
Sekretarz  Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe panie korzystając ze swojego prawa 
napisały skargę i skarga została rozpatrzona. Dodała, Ŝe nie jest to postępowanie sądowe, 
gdzie wysłuchuje się dwie strony, powołuje świadków. Zostały przeprowadzone wyjaśnienia 
co do złoŜonej pisemnie skargi. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

Ad.6 Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 

Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, Ŝe dzisiaj był na sesji w Gminie Widuchowa 
podczas której rozgorzała powaŜna dyskusja na temat moŜliwości wpływania Wydziału 
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie na sprawy dot. sprzęŜenia 
komunikacji autobusowej i komunikacji PKP, poniewaŜ coraz częściej są protesty 
mieszkańców wynikające z tego, Ŝe np. zmienił się o 10 minut rozkład jazdy pociągów  
i juŜ autobus nie moŜe młodzieŜy np. z m. śarczyn dowieść na ten pociąg do szkoły. Z tego 
względu pozwolił sobie zaprosić na posiedzenie Zastępcę Naczelnika Wydziału Komunikacji 
i Transportu. Ponadto zapytał, jakie są moŜliwości oddziaływania, na to aby przewoźnicy 
ustalali tak rozkłady jazdy, aby mieszkańcom było lŜej.  
   
Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Urszula Przetak powiedziała, 
Ŝe jest po rozmowie z Urzędem Marszałkowskim i z tego co jej wiadomo Ŝadnych zmian 
teraz nie było. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, Ŝe te zmiany wcześniej nastąpiły. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Urszula Przetak powiedziała, 
Ŝe Wydział za bardzo nie ma na to wpływu. JeŜeli chodzi o powiązanie PKP, z PKS i innymi 
przewoźnikami (na ternie Powiatu jest 1 przewoźnik prywatny) to zmiany następują głównie 
w okresie wakacyjnym, z racji mniejszej liczby przewoŜonych osób. Dodała, Ŝe Wydział 
wydaje zezwolenie na linie regularną, do którego rozkład jazdy stanowi załącznik. 
Zezwolenie wydawane jest na podstawie licencji, więc z racji tego, Ŝe jest ich więcej moŜna 
byłoby zachęcić nowych przewoźników.  
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Radny Bronisław KrzyŜanowski powiedział, Ŝe w takich przypadkach naleŜałoby 
bezpośrednio zwrócić się do Marszałka Województwa celem skorygowania rozkładu jazdy 
pociągu, podając konkretną linię sugerując to, aby komunikacja PKP z PKS była z sobą 
skorelowana.  
 

Na posiedzenie przybył Dyrektor PUP w Gryfinie wraz z Kierownikiem Referatu ds.. 

pośrednictwa pracy, instrumentu rynku pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń 
bezrobotnych Małgorzatą Szwajczuk. 

 
Posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji Transportu 

 Urszula Przetak. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do interpelacji złoŜonych na XXX sesji 
Rady Powiatu – pierwszej dot. m. Chełm – Górny powiedział, Ŝe Pan Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami w dniu jutrzejszym jest umówiony na spotkanie z sołtysem, na którym 
zostanie określony zakres robót – tj. wycinka krzaków, utwardzenie poboczy. JeŜeli chodzi  
o drugą interpelację dot. drogi w m. Polesiny Starosta poinformował, Ŝe dojdzie  
do przesunięcia terminu. Związane jest to z tym, Ŝe wykonawca realizuje jednocześnie  
cztery prace dla Powiatu, a obecnie wykonuje prace remontowe w Mieszkowicach.  
Po ich zakończeniu wykonawca zajmie się naprawą nawierzchni w Polesinach. 
Poinformował, Ŝe Zarząd podpisał z Gminą Widuchowa porozumienie na poszerzenie drogi 
przy kościele - przy ul. Mostowej w m. Widuchowa, a koszt wykonania zadania wyniesie  
po 50%.  Zarząd po przeanalizowaniu wniosku Radnego Bronisława KrzyŜanowskiego  
dot. utwardzenia nawierzchni pobocza przy cmentarzu w m. Lisie Pole, podobną propozycję 
złoŜył Gminie Chojna, (tj. koszt wykonania zadania po 50% - po  4 500,00 zł). 
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski odnosząc się do remontu drogi w m. Polesiny zapytał,  
czy termin ten będzie juŜ ostateczny. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe Jemu jak i Panu Naczelnikowi 
Wydziału Zarządzania Drogami zaleŜy na tym, aby droga ta została zrobiona. Wykonawca  
na to zadanie został wybrany.  
 
Radny Bogusław Kozioł zapytał, od kiedy rozpoczynają się prace remontowe  
ul. Odrzańskiej i Dworcowej w Mieszkowicach.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe od 1 lipca br. 
 
Ad.4 Zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w zakresie aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych i wpływ jednostek powiatowych na kreowanie rozwoju 
gospodarczego i przeciwdziałaniu bezrobociu. 

 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek przedstawił 
informację na temat zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w zakresie aktywizacji 
zawodowej stanowiącą zał. nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
Radny Józef Medyński odnosząc się do przedłoŜonego materiału zapytał, na czym polega 
refundacja koszów opieki nad dzieckiem. 
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Kierownik Referatu ds. pośrednictwa pracy, instrumentu rynku pracy, poradnictwa 
zawodowego i szkoleń bezrobotnych Małgorzata Szwajczuk powiedziała, Ŝe osoba 
podejmująca staŜ, przygotowanie zawodowe, szkolenie moŜe się ubiegać o zwrot kosztów 
opieki nad dzieckiem jeŜeli jest samotną matką i musi za odpłatnością oddać dziecko  
do przedszkola, czy innej instytucji zalegalizowanej mogącej wydawać faktury. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk odnosząc się do przedłoŜonego materiału zapytał  na czym 
polega badanie lekarskie „doradca zawodowy”. 
 
Kierownik Referatu ds. pośrednictwa pracy, instrumentu rynku pracy, poradnictwa 
zawodowego i szkoleń bezrobotnych Małgorzata Szwajczuk odpowiedziała,  
Ŝe jest to badanie, które ustalane jest w trakcie rozmowy z doradcą. W sytuacji, kiedy klient 
uskarŜa się na róŜnego rodzaju dolegliwości, które powodują ograniczenie w wykonywaniu 
pracy to doradca, aby ustalić, czy osoba w danym zawodzie moŜe wykonywać pracę wysyła 
ją na badania lekarskie. Dodała, Ŝe w tym roku nikt nie był jeszcze wysyłany na tego rodzaju 
badania.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy w obu przypadkach refundacja opieki obejmuje 
100% kosztów.  
 
Kierownik Referatu ds. pośrednictwa pracy, instrumentu rynku pracy, poradnictwa 
zawodowego i szkoleń bezrobotnych Małgorzata Szwajczuk odpowiedziała, Ŝe refundacja 
kosztów opieki nad dzieckiem obejmuje 100 % kosztów, natomiast badania lekarskie 
doradztwa zawodowego finansowane są przez Powiatowy Urząd Pracy.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał o to, kiedy moŜliwa jest refundacja dojazdu  
do pracy.  
 
Kierownik Referatu ds. pośrednictwa pracy, instrumentu rynku pracy, poradnictwa 
zawodowego i szkoleń bezrobotnych Małgorzata Szwajczuk odpowiedziała,  
Ŝe w momencie, kiedy osoba podejmie zatrudnienie na zwykłym rynku pracy poza miejscem 
zamieszkania, refundacja obejmuje okres 6 miesięcy.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy z prac społecznie uŜytecznych korzystają 
podmioty publiczne i prywatne.   
 
Kierownik Referatu ds. pośrednictwa pracy, instrumentu rynku pracy, poradnictwa 
zawodowego i szkoleń bezrobotnych Małgorzata Szwajczuk odpowiedziała, Ŝe prace 
społecznie uŜyteczne są organizowane przez gminę na rzecz osób korzystających z opieki 
społecznej. Jest to praca w wymiarze 40 godzin miesięcznie. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy z przygotowania zawodowego, prac 
interwencyjnych, staŜy mogą korzystać tylko podmioty publiczne czy równieŜ prywatne. 
 
Dyrektor PUP w Gryfinie Marian Mielczarek  odpowiedział, Ŝe podmioty prywatne 
równieŜ mogą korzystać z wszystkich wymienionych form. Jednak w przypadku prac 
interwencyjnych otrzymują one refundację kosztów wynagrodzeń, nagród, składek  
na ubezpieczenia społeczne przez okres 6 miesięcy, natomiast pracodawca zobowiązany jest 
zatrudnić osobę bezrobotną przez okres 12 miesięcy. W przypadku staŜy nie są ponoszone 
przez pracodawcę Ŝadne koszty związane z wynagrodzeniem pracownika. 
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Przewodniczący Piotr Wydyk  zapytał, czy Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie ma wpływ 
na kreowanie, zwiększenie rynku pracy kierowców osobowych i cięŜarowych. 
 
Kierownik Referatu ds. pośrednictwa pracy, instrumentu rynku pracy, poradnictwa 
zawodowego i szkoleń bezrobotnych Małgorzata Szwajczuk odpowiedziała twierdząco  
i dodała, Ŝe wydłuŜył się czas trwania szkolenia i bardzo mocno wzrosły kwoty. Zgodnie  
z ustawą powiatowy urząd pracy moŜe wysłać osobę bezrobotną tylko raz na szkolenie 
podnoszące kwalifikacje. 
 
Dyrektor PUP w Gryfinie Marian Mielczarek  powiedział, Ŝe środki finansowe na działania 
realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach priorytetu VI przechodzą przez budŜet 
Powiatu, natomiast środki z Funduszu Pracy, z pozostałych projektów są w osobnym 
budŜecie. Poinformował, Ŝe PUP w Gryfinie, jako jedyny będzie realizować projekt „Kobieta 
potrafi-szansa na samorealizację”, a 3 urzędy w województwie zachodniopomorskim realizują 
projekt 6.1.1. – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – 
projekty konkursowe.  
 
Radny Józef Medyński zapytał o fundusze na zagospodarowanie stoczniowców. 
 
Kierownik Referatu ds. pośrednictwa pracy, instrumentu rynku pracy, poradnictwa 
zawodowego i szkoleń bezrobotnych Małgorzata Szwajczuk odpowiedziała, Ŝe Agencja 
Rozwoju Przemysłu zajmuje się sprawą stoczniowców i oni prowadzą wszelkie działania  
z nimi związane tj. szkolenia, doradztwo zawodowe. PUP w Gryfinie ma podpisane  
z Agencją porozumienie dot. utworzenia stanowisk pracy dla stoczniowców. Przy czym 
osoby, które są zwalnianie grupowo, a są zapisane w Agencji jako osoby chętne  
do udziału w projekcie, nie będą mogły zarejestrować się w urzędzie pracy do momentu, 
kiedy nie zakończą pobierać świadczeń (okres monitorowany).  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał o liczbę tych osób na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
 
Kierownik Referatu ds. pośrednictwa pracy, instrumentu rynku pracy, poradnictwa 
zawodowego i szkoleń bezrobotnych Małgorzata Szwajczuk odpowiedziała, Ŝe około  
230 osób. 
 
Dyrektor PUP w Gryfinie  Marian Mielczarek  wyjaśnił, Ŝe okresie monitorowanym osoby 
mają płacone podwójne najniŜsze wynagrodzenie. Za ten okres są odprowadzane składki, 
liczy się on do wysługi lat pracy. PUP podpisał z Agencją Rozwoju Przemysłu porozumienie, 
dotyczącego tego, Ŝe urząd będzie tworzył miejsca pracy u przedsiębiorców i zgodnie z 
ustawą będzie tam refundował kaŜde miejsce. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy w grupie 230 stoczniowców były tylko osoby 
zatrudnione w stoczni, czy równieŜ ci, którzy byli zatrudnieni w róŜnych spółkach i byli 
kooperantami.  
 
Dyrektor PUP w Gryfinie  Marian Mielczarek odpowiedział, Ŝe stoczniowcy są objęci 
okresem monitorowanym i mają płacone. Natomiast wyszczególnione w ustawie spółki, które 
wykonywały tą samą pracę co stoczniowcy, korzystały z tych samych zasad – jeŜeli chodzi  
o odprawy. Spółki te nie są objęte okresem monitorowanym, jednak mogą korzystać  
ze środków, które Agencja Rozwoju Przemysłu otrzymuje. 
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Posiedzenie opuścił Dyrektor PUP w Gryfinie Marian Mielczarek  

wraz z Kierownikiem Referatu ds. pośrednictwa pracy, instrumentu rynku pracy, poradnictwa 
zawodowego i szkoleń bezrobotnych Małgorzatą Szwajczuk. 

 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 29 posiedzenia Komisji. 
 

Komisja przyjęła większością głosów protokół z 29 posiedzenia Komisji. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 16.15. 
 
 
 
Po odsłuchania nagrania protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz                                      
                    
 

                                                                

                                                                   Przewodniczący Komisji  
 

                                                                    Piotr Waydyk 


