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 PROTOKÓŁ nr 15/08 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 03.03.2008 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.  
W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) a także Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Powiatowego w Gryfinie Marian Mielczarek, Główna Księgowa PUP  
w Gryfinie Dorota Mościcka oraz Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy, Instrumentów 
Rynku Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń Bezrobotnych PUP w Gryfinie Małgorzata 
Szwajczuk. 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 XVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zaproponowała, aby punkt 5 porządku obrad 
„Przyjęcie informacji o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie oraz sprawozdania 
o stanie wdrożenia w powiatowych urzędach pracy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy  
oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.” 
stał się punktem 3 porządku obrad, natomiast punkt 3 „Przyjęcie protokołu z 14 posiedzenia 
Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolone” został 
wycofany z porządku obrad. 
 
Porządek obrad wraz ze zmianami 15 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Ad. 5 Przyjęcie informacji o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie oraz 
sprawozdania o stanie wdrożenia w powiatowych urzędach pracy rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku 
pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby 
zatrudnienia usług rynku pracy. 
 
Dyrektor PUP w Gryfinie Marian Mielczarek szczegółowo omówił strukturę bezrobocia  
w Powiecie Gryfińskim, stan na 31 grudnia 2007 (załącznik nr 3). 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, w jaki sposób wylicza się wymaganą 
ilość osób jaka powinna być zatrudniona w PUP zgodnie z obowiązującymi standardami. 
 
Dyrektor PUP w Gryfinie Marian Mielczarek odpowiedział, że wymaganą ilość osób jaka 
powinna być zatrudniona w PUP zgodnie z obowiązującymi standardami wylicza się  
wg wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia 
usług rynku pracy (Dz.U. z 2007 r. Nr 47 poz. 315), wyliczenia dla PUP w Gryfinie stanowią 
załącznik nr 4. Dyrektor dodał, że w 2008 roku trzy osoby przejdą na emerytury, co spowoduje 
wydatki na odprawy emerytalne. 
 
Radny Maciej Racinowski zapytał, w jakich dokładnie miesiącach wspomniani pracownicy 
odejdą na emeryturę. 
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Dyrektor PUP w Gryfinie Marian Mielczarek odpowiedział, że jedna w lipcu, druga  
we wrześniu, zaś trzecia na koniec 2008 roku. 
 
Główna Księgowa PUP w Gryfinie Dorota Mościcka omówiła szczegółowo potrzeby 
finansowe PUP na 2008 rok (załącznik nr 5). 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, dlaczego w ubiegłym roku zwolniono 
13 osób z PUP w Gryfinie. 
 
Dyrektor PUP w Gryfinie Marian Mielczarek odpowiedział, że w zeszłym roku odjęto 
233 000 zł z budżetu PUP w Gryfinie, dlatego z dniem 1 stycznia 2007 r. zwolniono 9 osób, 
natomiast 4 następne osoby zwolnione zostały w trakcie roku. Dyrektor powiedział, że razem 
odeszło 17 osób z pracy w PUP w 2007 r., lecz przyjęto 4 nowych pracowników, dlatego 
podsumowując z PUP w 2007 r. z pracy odeszło 13 osób, z powodu braku środków 
finansowych.  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że w tym roku budżet PUP 
zwiększono o 193 000 zł, więc nie powinno być problemów z zatrudnieniem. 
 
Główna Księgowa PUP w Gryfinie Dorota Mościcka powiedziała, że jeśli chodzi  
o standaryzację nie ma problemu, jednak środki te nie starczą na odprawy emerytalne i nagrody 
jubileuszowe oraz podwyżki. Dodała, że otrzymano wytyczne do tworzenia budżetu 103 % 
budżetu poprzedniego roku, jednak na podstawie pierwszych miesięcy roku, dlatego jest to 
zaniżony budżet, gdyż większe wydatki są w listopadzie i grudniu. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że w budżecie PUP w Gryfinie 
brakuje, więc 45  000 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz 33 000 zł  
na regulacje płac. 
 
Radny Maciej Racinowski powiedział, że 193 000 zł przeznaczone są na zatrudnienie 7 osób, 
które są niezbędne do osiągnięcia standaryzacji oraz zapytał, z jakich środków będzie 
finansowane zatrudnienie 4 nowych pracowników, niezbędnych do osiągnięcia standaryzacji.  
 
Dyrektor PUP w Gryfinie Marian Mielczarek odpowiedział, że będą to 4 etaty, które zostaną 
obsadzone dzięki przesunięciom pracowników wewnątrz PUP. 
 
Radny Maciej Racinowski zapytał, czy pojawienie się nowych 11 etatów wynikających  
z osiągnięcia standaryzacji oznacza, że pojawiły się nowe niezrealizowane dotychczas zadania 
na rynku pracy.  
 
Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy PUP w Gryfinie Małgorzata Szwajczuk 
powiedziała, że standardy oprócz ilości zatrudnionych osób na poszczególnych stanowiskach 
pracy określają również nowe zasady obsługi klienta, które do tej pory nie były stosowane. 
Wyjaśniła, że kładą one nacisk na działania aktywizacyjne, a nie jak dotychczas na wypłacanie 
zasiłków osobom bezrobotnym. Pośrednik pracy stał się głównym punktem kontaktowym 
pomiędzy osobą bezrobotną a urzędem. Dodała, że pośrednik pracy obsługuję teraz wszystkie 
osoby bezrobotne, które zarejestrują się w PUP. Osoba bezrobotna z prawem do zasiłku, która 
się rejestruje, po 7 dniach musi trafić do pośrednika pracy, który przeprowadza z nią wywiad, 
aby ustalić możliwości, predyspozycje i potrzeby osoby bezrobotnej. Wyjaśniła, że wcześniej 
osoba bezrobotna z prawem do zasiłku musiała jedynie zgłaszać się do PUP celem 
potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy oraz składała oświadczenie, że nie uzyskuje 
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dochodów. Po zmianach stało się to zagadnieniem drugoplanowym, gdyż nadrzędnym celem 
jest, aby osoba bezrobotna była jak najkrócej petentem PUP. Dodała, że osoba bezrobotna  
z prawem do zasiłku musi trafić do pośrednika pracy w ciągu 7 dnia, natomiast osoba bez prawa 
do zasiłku w ciągu 30 dni, tak więc pośrednik pracy obciążony jest obsłużeniem każdej osoby, 
która rejestruje się w PUP. Powiedziała, że analizując dane z grudnia 2007 r. zauważyć można, 
że zarejestrowało się 69 osób z prawem do zasiłku oraz 490 osób bez prawa do zasiłku, 
aktualnie w PUP w Gryfinie pracuje jeden pośrednik pracy oraz w PUP w Chojnie również 
zatrudniony jest jeden pośrednik pracy, obsługa takiej ilości osób jest fizycznie niemożliwa. 
Wyjaśniła, że obsługa klienta PUP, polega na przeprowadzeniu wywiadu, który ma na celu 
ustalenie możliwości, predyspozycji osoby bezrobotnej, aby można było ustalić czy są 
odpowiednie oferty pracy dla niej, bądź możliwości podniesienia kwalifikacji tej osoby, 
możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego lub czy możliwe jest zaproponowanie jej 
otworzenia własnej działalności gospodarczej. Oprócz w/w zadań pośrednik pracy musi 
realizować oferty pracy zgłaszane przez pracodawców, a więc wybrać odpowiednich 
kandydatów, którzy spełniają odpowiednie wymagania spośród 2 000 zarejestrowanych osób. 
Pośrednik pracy umawia wybranych kandydatów z pracodawcą. Dodała, że jeśli po upływie  
3 miesięcy osoba bezrobotna nie podjęła pracy i nie skorzystała z żadnej formy aktywizacji, 
pośrednik pracy musi przeprowadzić kolejny wywiad, tak więc pośrednictwo pracy jest bardzo 
obciążone poprzez wymagania standaryzacji, z tego też wynika, że niezbędnych jest  
9 pośredników pracy w PUP w Gryfinie. 
  
Radny Maciej Racinowski zapytał, na jakich stanowiskach pracują osoby, które w tym roku 
odejdą na emeryturę. 
 
Dyrektor PUP w Gryfinie Marian Mielczarek odpowiedział, że jest to radca prawny, 
pracownik działu ewidencji, odpowiedzialny za wydawanie różnych decyzji oraz pracownik, 
który zajmuje się formami aktywizacji, dotacjami dla przedsiębiorców oraz dotacjami  
na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, czy nie byłoby bardziej zasadne zlecić 
zadnia radcy prawnego, niż zatrudniać radcę prawnego na etacie. 
 
Dyrektor PUP w Gryfinie Marian Mielczarek odpowiedział, że zlecenie zadań radcy 
prawnego na zewnątrz byłoby droższe. 
 
Radny Ryszard Laska zapytał, czy są problemy z pozyskaniem odpowiednio 
wykwalifikowanej kadry, którą należy zatrudnić, aby osiągnąć standaryzację w PUP w Gryfinie. 
 
Dyrektor PUP w Gryfinie Marian Mielczarek odpowiedział, że pośrednikiem pracy może 
być osoba, która posiada odpowiednią licencję, aby ją uzyskać, należy przepracować minimum 
rok w urzędzie pracy bądź w publicznych służbach zatrudnienia, następnie należy wystąpić  
do Wojewody o przyznanie licencji pośrednika pracy lub doradcy zawodowego. Dyrektor dodał, 
że w PUP w Gryfinie trzy osoby posiadają licencję, lecz aby można było je przesunąć  
na odpowiednie stanowiska, trzeba na ich aktualne etaty przyjąć nowych pracowników. Przepisy 
mówią, że jako pośrednicy pracy mogą być zatrudnieni pośrednicy pracy - stażyści na podstawie 
umowy o pracę jednak nie mogą stanowić więcej niż 30 % zatrudnionych pracowników  
w pośrednictwie pracy. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, czy licencje otrzymuję się na czas 
nieokreślony. 
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Dyrektor PUP w Gryfinie Marian Mielczarek odpowiedział, że licencje otrzymuje się na czas 
nieokreślony. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania 

uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XVII);  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, o wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, który był rozpatrywany  
na posiedzeniu Zarządu Powiatu 8 lutego 2008 r. w/s odwołania darowizny. 
 
Radny Maciej Racinowski odpowiedział, że wartość kary za wykorzystanie darowizny 
niezgodnie z aktem notarialnym miała zostać wpłacona na konto Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie, które następnie miało przeznaczyć tą kwotę na inwestycję drogowe w Gminie 
Trzcińsko-Zdrój. Dodał, że Gmina Trzcińsko-Zdrój nie podpisała porozumienia i zwróciła się  
z prośbą o uzupełnienie porozumienia o dokładne daty, kiedy miałyby nastąpić w/w inwestycje 
drogowe.  
 

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu 

Gryfińskiego do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „DIROW” - 
Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk nr 2/XVII); 

 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, czy Stowarzyszenie Lokalnej Grupy 
Działania „DIROW” Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich posiada statut 
oraz czy znana jest wysokość składki. 
 
Radny Maciej Racinowski odpowiedział, że stowarzyszenie nie posiada jeszcze statutu oraz że 
składka jest jeszcze nieznana ale będzie wyliczana na podstawie liczby mieszkańców Powiatu 
Gryfińskiego wyłączając mieszkańców Gminy Gryfino, która jest gminą miejską. 
 

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

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

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

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2008 r. (druk nr 4/XVII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XVII); 

 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, jaka jest cena nieruchomości. 
 
Radny Maciej Racinowski odpowiedział, że cena sprzedaży nieruchomości została ustalona  
na 16 000 zł.  
 
Radny Ryszard Laska zapytał, czy sprzedaż nieruchomości odbędzie się w trybie 
bezprzetargowym. 
 
Radny Maciej Racinowski odpowiedział, że sprzedaż nieruchomości odbędzie się w trybie 
bezprzetargowym. 
 

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

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości 
drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego druk nr 6/XVII); 

 
Radny Marek Hipsz powiedział, że projekt uchwały dotyczy przekazania Gminie Gryfino 
nieruchomości drogowych stanowiących ulicę Targową i ulicę Słowiańską. 
 
Radny Maciej Racinowski powiedział, że w uchwale nr X/126/2007 Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 30.08.2007 r. darowiznę tą przekazano na cele publiczne, jednak zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego przewidują w części likwidację ulicy Targowej w jej 
obecnych granicach, poprzez przeznaczenie jej fragmentu na cele komercyjne, a w części 
pozostawiają funkcję ulicy lokalnej i drogi publicznej oraz przeznaczenie części ulicy 
Słowiańskiej na cele komercyjne, dlatego należy zmienić wcześniej podjętą uchwałę w tej 
sprawie. Dodał, że w uzasadnieniu błędnie wpisano rok podjęcia uchwały nr X/126/2007  
i należałoby to zmienić. 
 

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

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

w Gryfinie odnośnie zmiany przebiegu granic administracyjnych Gminy Stare 
Czarnowo (druk nr 7/XVII); 

 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, ilu mieszkańców Gminy Stare 
Czarnowo przejdzie do Gminy Szczecin. 
 
Radny Ryszard Laska powiedział, że planuje się wyłączyć z Gminy Stare Czarnowo  
108 mieszkańców, 80 wyborców i 100 hektarów ziemi. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiany obligacji na kredyt 

długoterminowy (druk nr 8/XVII); 
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Radny Maciej Racinowski powiedział, że celem projektu uchwały jest zmniejszenie obciążenia 
budżetu Powiatu Gryfińskiego. Dodał, że w wyniku zamiany obligacji na kredyt 
długoterminowy przewiduje się oszczędności w wysokości 1 600 000 zł  w ciągu całego okresu 
kredytowania.  
 

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

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu  

na rok 2008 (druk nr 9/XVII); 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, jakie zmiany nastąpiły w projekcie 
uchwały. 
 
Radny Maciej Racinowski powiedział, że są to zmiany powstałe w tym roku wynikają  
z regulacji płac w Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju oraz w Domu Dziecka w Chojnie. Dodał, 
że przewiduje się zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale Drogi publiczne powiatowe 
o kwotę 200 000 zł, z powodu konieczności zabezpieczenia w planie budżetowym środków 
finansowych na regulację wynagrodzeń pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych 
realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Powiedział, że w budżecie na 2008 roku 
zabezpieczono kwotę 1 300 000 zł na zakup nieruchomości od Banku PKO BP, położonej przy 
ul. Listopada w Gryfinie.  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, czy są realizowane inwestycje  
na drogach powiatowych bez współfinansowania strony gminnej. 
 
Radny Maciej Racinowski powiedział, że chyba nie ma takich inwestycji. Dodał, że w tym 
roku nie było srogiej zimy, co pozwoli zaoszczędzić fundusze, które przeznaczone były  
na zabieganie skutkom zimy na drogach powiatowych. 
 

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

 
Ad. 6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że 26 lutego 2008 r. odbyło się 
posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego. Celem spotkania było 
omówienie zagrożeń pożarowych, mogących wystąpić na terenie powiatu oraz sposobów  
i możliwości reagowania na nie ze szczególnym uwzględnieniem sił i środków Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Jolanta Flaga 
 Przewodnicząca Komisji  
 
 Gabriela Kotowicz 


