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PROTOKÓŁ NR 8/2007 
WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 27.08.2007 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie Filia  
w Chojnie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) a także 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie Marian Mielczarek i Zastępca Dyrektora PUP w Gryfinie Teresa Klisowska. 
Posiedzenie otworzyła, stwierdziła quorum i obrady poprowadziła Przewodnicząca Komisji 
Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej Gabriela Kotowicz. 
Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów 
uchwał na X sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 8 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Protokół nr 6 i 7 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej zostały przyjęte. 
 
Na posiedzenie przyszedł Radny Bronisław Krzyżanowski. 
 
Ad. 4 Informacja o stanie bezrobocia na terenie Powiatu Gryfińskiego i podejmowanych 
czynnościach związanych z jego przeciwdziałaniem. 
 
Dyrektor PUP w Gryfinie Marian Mielczarek poinformował, że stopa bezrobocia w Polsce 
wyniosła w lipcu 2007 r. 12,2%, w Województwie Zachodniopomorskim 17,4%, natomiast  
w Powiecie Gryfińskim 20%. Przedstawił strukturę bezrobocia w Powiecie Gryfińskim, gdzie 
ogółem zarejestrowanych w miesiącu lipcu było 5120 osób, w tym 3201 kobiet i 1919 
mężczyzn, przeważają osoby zamieszkałe na wsi i bez kwalifikacji zawodowych. W lipcu  
2007 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie dysponował 1427 ofertami pracy, a od stycznia  
do lipca br. 1852 osoby podjęły pracę. Ze wszystkich programów realizowanych przez urząd 
pracy do końca lipca br. odnotowano 1584 osoby, które skorzystały z aktywizacji zawodowej, 
w tym 176 osób rozpoczęło staż, 463 - szkolenia, 299 osób skorzystało z prac społecznie 
użytecznych, 78 z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielono 35 dotacji  
dla pracodawców na utworzenie stanowiska pracy, 71 osób - roboty publiczne, 79 - prace 
interwencyjne i 383 osoby rozpoczęły przygotowania zawodowe. Pan Dyrektor omówił 
strukturę bezrobocia w Województwie Zachodniopomorskim, stan bezrobocia z terenu powiatu 
odnotowany w PUP w Gryfinie i jego struktura w poszczególnych miesiącach od grudnia 2006 
r. do lipca 2007 r., wskaźnik bezrobocia w gminach Powiatu Gryfińskiego stan na dzień 31 lipca 
2007 r., a następnie w formie wykresów  porównawczych na przełomie lat 2000-2007 - Liczba 
osób, które podjęły pracę, Liczba ofert pracy a liczba osób bezrobotnych, Rejestracja  
i wyrejestrowani bezrobotni  (tabele - materiał poglądowy stanowi załącznik nr 3).  
Następnie Pan Dyrektor wykazał i omówił wzrastające Środki Funduszu Pracy w latach 2000-
2007, które pozyskał Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie. Pan Dyrektor wyjaśnił, że duże 
zainteresowanie jest programem dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą. Taka 
osoba przez ostatnie 5 lat nie mogła prowadzić działalności, musi być zarejestrowana  
w urzędzie pracy, wówczas otrzymuje dotacje w wysokości około 13 000 zł, płaci jedynie 30% 
składek ZUS i musi prowadzić tą działalność gospodarczą przez najbliższy rok. Następnie 
rozlicza się z urzędem pracy, czyli przedstawia dokumenty opłacania składek.  
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Pan Dyrektor poinformował, że brakuje środków do wykonania budżetu Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie w części dot. płac, mimo wprowadzenia dużych oszczędności. Po podliczeniu 
I półrocza przez Skarbnik Powiatu Dyrektor PUP w Gryfinie złoży wniosek na Zarząd Powiatu. 
Taki wniosek został już złożony do p. Skarbnik Powiatu w lipcu na kwotę 97 000 zł. Z wyliczeń 
Głównej Księgowej wynika, że brak tych środków spowoduje niewypłacenie wynagrodzeń 
pracowników za grudzień br. Jednocześnie Pan Dyrektor poprosił Radnych o możliwe wsparcie 
tego wniosku. Dyrektor dodał, że zwrócono się również do Zarządu Powiatu o zawieszenie opłat 
za budynek zajmowany przez filię w Chojnie w wysokości 3 000 zł miesięcznie. Prośba ta 
została rozpatrzona negatywnie.  
 
Zastępca Dyrektora PUP w Gryfinie filia w Chojnie Teresa Klisowska poinformowała,  
że miesięczne koszty są tak wysokie, ponieważ niezagospodarowane są dwa piętra budynku,  
a ogrzewany jest cały budynek. Poza tym instalacja grzewcza jest przestarzała. Przy niewielkim 
nakładzie finansowym istnieje możliwość wynajęcia pustych pomieszczeń firmom na biura,  
co zmniejszyłoby koszty również dla urzędu pracy. Pani Dyrektor dodała, że zaczynają się braki 
kadrowe, a wiele ważnych czynności wykonują stażyści.  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała podsumowując powyższe 
wypowiedzi, że Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej zwróci się do Zarządu Powiatu w Gryfinie z prośbą o ponowne przeanalizowanie 
sytuacji finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. 
 
Wniosek Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Nr BRZ.0053-20/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r. 
Prośba o ponowne przeanalizowanie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie oraz Filii 
w Chojnie ws. zwiększenia budżetu na 2007 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie opłat  
za media oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. 
 
Następnie członkowie Komisji zostali oprowadzeni po budynku i pomieszczeniach biurowych. 
 
Analiza i opiniowanie materiałów na X sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/X). 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zasygnalizowała problem orzeczeń wydawanych 
do końca sierpnia br. przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną uczniom zmieniającym 
szkołę od września. Należałoby to rozwiązać tak, aby w nowej szkole orzeczenie obowiązywało  
do końca pierwszego semestru. 
 

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu 
Gryfińskiego do realizacji programu „Świat do odważnych należy” w ramach 
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. 
„Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych” (druk nr 2/X);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie 
przyznania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty 
Gryfińskiego (druk nr 3/X);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie założenia Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie (druk nr 4/X).  

 
Członek Zarządu Powiatu Maciej Racinowski powiedział, że jest to trzyletnia szkoła 
specjalna przysposabiająca do pracy wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie pozwalająca tym uczniom na kontynuowanie nauki  
i przygotowanie do wykonywania prostych zawodów. Otrzymana subwencja oświatowa w pełni 
pokryje koszty prowadzenia takiego nauczania. Zostanie tutaj otworzony jeden oddział.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 5/X). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 Rady 

Powiatu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na 2007 rok (druk nr 6/X). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

6. 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 2007 r. (druk  
nr 7/X).  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowych 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/X).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 
drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 9/X). 

 
Radny Ryszard Laska poprosił o uzupełnienie informacji przed sesję o w/w lokalu oraz 
przedstawienie mapki geodezyjnej.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Rynek  

w m. Trzcińsko-Zdrój kategorii drogi powiatowej (druk nr 10/X). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Słowiańskiej  

kategorii drogi powiatowej (druk nr 11/X). 
 

Komisja nie głosowała nad przedstawionym projektem uchwały. 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu 
Gryfińskiego - kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych w Gryfinie (druk nr 12/X).  

 
Komisja nie głosowała nad przedstawionym projektem uchwały. 

 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
 
Na posiedzeniu obecna była Pani Agnieszka Małyszko, natomiast protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 
 Przewodnicząca Komisji  
 
 Gabriela Kotowicz 


