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PROTOKÓŁ NR 39/10 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROśEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 28.05.2010 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.15 i trwało do 16.40 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) oraz 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnika Powiatu 
Izabela Świderek i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek. 
Posiedzenie otworzyła, stwierdziła quorum i obrady poprowadziła Przewodnicząca Gabriela 
Kotowicz. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie 
projektów uchwał na XLII sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz Przyjęcie informacji  
z działalności PUP w Gryfinie.  
 
Porządek obrad 39 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, ZagroŜeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Protokół z 38 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, ZagroŜeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty większością głosów (2 za, 1 wstrz., 0 przeciw). 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XLII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 
Ad. Przyjęcie informacji z działalności PUP w Gryfinie (sprawozdanie z działalności PUP 
w Gryfinie za 2009 r. – druk nr 2/XLII). 
 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem, a Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby 
ewentualne pytania kierować na sesję Rady Powiatu.  
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleŜności pienięŜnych, mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom 
organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego (druk nr 3/XLII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały  

(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zakresu i formy informacji  

o przebiegu wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budŜetowego 
(druk nr 4/XLII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały  

 (przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  

na 2010 rok (druk nr 5/XLII); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe zmiany w projekcie uchwały (wersja II) 
wynikają m.in. z konieczności włączenia środków przyznanych na realizację kolejnego projektu 
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przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, którego realizacja będzie miała 
miejsce na początku lipca br. W związku z tym zmiana nastąpi zarówno po stronie dochodu jak  
i wydatków budŜetu o kwotę 57 108,03 zł. Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków 
szczegółowo zostały rozpisane w uzasadnieniu i załącznikach do projektu uchwały. 
 

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

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2009 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Nowym Czarnowie 
(druk nr 6/XLII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały  

 (przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
Na posiedzenie przybył Radny Ryszard Laska. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dotyczącej funkcjonowania prowadzonej przez 
niego jednostki (druk nr 7/XLII); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe Radca Prawny wydał opinię,  
Ŝe skarga dotyczy działalności kierownika jednostki organizacyjnej, czyli Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada 
Powiatu. Przewodniczący Rady skierował ją do zbadania przez Komisję Rewizyjną, która 
wypracowała projekt uchwały.  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, Ŝe Komisja zapoznała się z treścią 
skargi i opinią Komisji Rewizyjnej. Następnie poprosiła Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Gryfinie o przedstawienie swoich wyjaśnień, odniesienie się do projektu uchwały  
i przedstawienie argumentów na swoją obronę. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek  powiedział,  
Ŝe wpłynęła skarga na długie oczekiwanie w kolejkach, na które złoŜył wyjaśnienie do Starosty 
Gryfińskiego, który skierował to na Radę Powiatu. Luty był to miesiąc, w którym rejestrowało 
się najwięcej osób. W styczniu i lutym rejestracja była zwiększona z powodu wyŜszych 
świadczeń przez pierwsze trzy miesiące, które weszły od 01 stycznia 2010 r. RównieŜ  
od 1 stycznia został wprowadzony nowy system rejestracji tzw. Syriusz, w momencie 
wprowadzania go była konieczność pracowania na dwóch systemach, aŜ pracownicy doszli  
do wprawy. Zalecany czas na wprowadzania systemu został skrócony. Luty jest krótszym 
miesiącem, a dodatkowo 27 i 28 stanowiły sobotę i niedzielę, zatem koncentracja osób  
na koniec miesiąca była trochę większa niŜ zwykle. Jakie działania zostały podjęte to,  
Ŝe odstąpiono od terminów, nie ma potrzeby przychodzenia na tzw. „odhaczanie się na terminy” 
w Urzędzie Pracy. Po drugie tam, gdzie są staŜyści w jednym zakładzie pracy to nie muszą juŜ 
przychodzić wszyscy z listą obecności na podpisanie oświadczeń, wystarczy, Ŝe listę przyniesie 
jeden i złoŜy oświadczenie a potem na zmianę. RównieŜ ze względów lokalowych,  
warunki nie odpowiadają tym, jakie powinny być stworzone do obsługi bezrobotnych i dla 
pracowników. Zostały przeprowadzone rozmowy z wójtami, burmistrzami z terenu powiatu 
odnośnie utworzenia punktów doradczych, które powstaną w Gminie Banie, Widuchowa i Stare 
Czarnowo oraz Gminie Gryfino. Dyrektor dodał, Ŝeby temat rozwiązać to chciałby mieć takie 
warunki jak ma Chojna. I to rozwiązałoby problem. Warunki lokalowe i metraŜowe są zbyt 
małe.  
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Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, czy Pan skarŜący był u Dyrektora PUP 
z tym problemem. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek  odpowiedział, Ŝe nie  
i Ŝe boli go, Ŝe ktoś idzie bezpośrednio do Starosty Gryfińskiego, a nie do niego. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, Ŝe moŜna byłoby przypuszczać,  
Ŝe to taka pierwsza reakcja ze strony tego Pana. Raz doświadczył takiej sytuacji i w związku  
z tym złoŜył skargę na organizację pracy Urzędu. Czy inni bezrobotni z takimi uwagami 
przychodzili? 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek  odpowiedział, Ŝe nie. 
Kilka osób wejdzie na wąski korytarz to się praktycznie juŜ robi kolejka. Gdyby to był duŜy hol 
to część osób siedziałoby i wypełniało dokumenty rejestracyjne, Ŝeby była poczekalnia do tego 
celu. Tak, jak jest to w Szczecinie: duŜe hole, osoba dostaje numerek i przychodzi do rejestracji 
na konkretny dzień. A do Urzędu Pracy w Gryfinie przyjeŜdŜają ludzie z okolicy jednym 
autobusem. Ilu dojedzie tylu po prostu musi zostać przyjętych. Nie ma sytuacji, Ŝeby ktoś nie 
był przyjęty albo obsłuŜony. Kolejki są zwiększone na początku i końcu miesiąca wówczas 
Panie obsługujące zostają nawet dłuŜej. Nie ma sytuacji, aby ktoś nie został obsłuŜony.  
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski powiedział, Ŝe na wąskich korytarzach jak stoi 10, 15 osób to 
ktoś, kto na to spojrzy to pomyśli, Ŝe jest długa kolejka.  
  
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka dodała, Ŝe trzeba pamiętać, Ŝe to była surowa zima,  
a ludzie stali na podjeździe dla niepełnosprawnych.  
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek dodał, Ŝe na jego 
prośbę Burmistrz Gryfina przeniósł Związek Emerytów i Rencistów pozostawiając duŜe 
pomieszczenie na 1 piętrze dla Urzędu Pracy, gdzie została przeniesiona księgowość. Następnie 
zostały wyremontowane pomieszczenia z piwnic, zostało zrobione archiwum. Powiat nie chce 
inwestować w ten budynek, bo nie jest to jego własność, więc wykonywane to jest w ramach 
własnych środków, we własnym zakresie. Jest to praktycznie kapitalny remont: wymiana okien, 
podłóg, malowanie, remont piwnic. Co roku coś jest remontowane i co roku wygląda to lepiej, 
ale się nie da tego powiększyć. 
 
Radny Maciej Racinowski powiedział, Ŝe kolejki tworzą się ze względu albo na duŜą liczbę 
petentów albo zbyt małą liczbę obsługujących. To jest wypadkowa powstawania kolejek. 
Aspekt lokalowy to jedno, a drugie to sprawność przyjmowania podpisów przez pracowników. 
Im więcej osób przyjmuje te podpisy, tym szybciej rozładowuje się kolejka. To, co zaistniało 
było wypadkową tych zdarzeń i skarga właśnie tego dotyczyła, było duŜo ludzi w jednym 
terminie i zbyt mało ludzi obsługujących. Radny dodał, Ŝe nie sądzi, aby po spotkaniu Pana 
skarŜącego z Dyrektorem udało się rozdzielić terminy, stworzyć punkty doradcze w gminach. 
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski zapytał, czy to jest pierwsza skarga na kolejki w Urzędzie 
Pracy. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek  odpowiedział,  
Ŝe pierwsza, wcześniej nie było skarg.  
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski dodał, zatem juŜ po pierwszej skardze na kolejki, Dyrektor 
PUP w Gryfinie poprawił funkcjonowanie, wykonał w tym kierunku jakieś czynności. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe nie chodzi o to jaka jest skarga czy 
błaha czy nie. Niestety skarga na zakład pracy jest skargą na jego kierownika bez względu na 
wagę skargi. W pierwszej kolejności Starosta uznał, Ŝe powinien ją rozpatrzyć. Niestety jest to 
skarga na kierownika jednostki i musi być rozpatrzona przez Radę Powiatu. Urząd Wojewódzki, 
który kontroluje rozpatrywanie skarg mógłby powiedzieć, Ŝe Starosta nie skierował 
odpowiednio skargi do organu właściwego do rozpatrzenia. JeŜeli Dyrektor PUP w Gryfinie po 
tej skardze i w rezultacie po nabraniu wagi sprawy, dokonał takich a nie innych poprawek to 
faktycznie nie naleŜy się łudzić, Ŝe gdyby petent przyszedł do Dyrektora to byłyby podjęte takie 
same działania. Ten skarŜący został w rezultacie wezwany do stania w kolejce. Gorzej, jeŜeli 
my urzędnicy powodujemy, Ŝe te kolejki są.  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, Ŝe na pewno, jeŜeli ludzie marzną 
w kolejce na dworze to jest to kwestia właściwego podejścia do sprawy, Ŝeby otworzyć jakieś 
pomieszczenie. MoŜna było wtedy o tym pomyśleć. Radna zapytała, czy akurat w tej kwestii 
powinna wypowiadać się Rada Powiatu ze względu na art. 232 kpa który mówi o tym, Ŝe organ 
właściwy, którym jest Rada moŜe przekazać do rozpatrzenia skargę organowi niŜszego stopnia, 
o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu. MoŜe być to komisji, 
ale równieŜ moŜna przekazać przełoŜonemu słuŜbowemu, czyli Staroście Gryfińskiemu  
do załatwienia sprawę. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe Rada przekazała sprawę  
do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, po czym Rada powinna zająć 
stanowisko, albo przekazać pracodawcy do rozpatrzenia.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, jeŜeli tak jest to Rada i tak musi podjąć 
uchwałę o przekazaniu sprawy.  
 
Posiedzenie opuścił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek. 
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski powiedział, Ŝe wywnioskował, Ŝe jest to pierwsza skarga  
na kolejki i Dyrektor juŜ wyciągnął z niej wnioski. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz dodała, Ŝe powodem do skarg jest sytuacja kiedy 
ktoś nie reaguje na czyjeś spostrzeŜenia, pewne zdarzenia mają miejsce i powtarzają się.  
 

Komisja odrzuciła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 1 za, 0 wstrzymujący się, 3 przeciw). 

 
Ad. Sprawy róŜne, informacje i wolne wnioski. 
-brak, 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 Przewodnicząca Komisji 
 
 Gabriela Kotowicz 


