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PROTOKÓŁ NR 37/09 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 24.11.2009 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.30 i trwało do 14.00. W posiedzeniu udział wzięło  
5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a wśród zaproszonych gości Starosta 
Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara 
Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gryfinie Marian Mielczarek, a także zaproszeni naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził 
quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bogusław 
Kozioł. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie 
projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 37 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty (porządek obrad 
– zał. nr 2). 
Protokół z 36 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty większością głosów  
(4 za, 1 wstrz., 0 przeciw). 
 
Ad. Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie – informacja, zadania w zakresie: 
- poziomu bezrobocia, 
- pozyskiwania środków zewnętrznych, 
- dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
- refundacji dla przedsiębiorców na stworzenie nowych miejsc pracy.  
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek przedstawił 
informacje odnośnie poziomu i struktury bezrobocia z podziałem na województwo, powiat, 
gminę; pozyskiwania środków zewnętrznych (EFS Kwalifikacje drogą do sukcesu; EFS 
Kobieta potrafi – szansa na samorealizację; Program wspierania przedsiębiorczości; Lepsze 
jutro – dla osób do 30 roku życia; Nowa Szansa – dla osób po 45 roku życia; Droga  
do sukcesu – dotacje; Mój biznes), dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
refundacji dla przedsiębiorców na stworzenie nowych miejsc pracy, które stanowią załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy PUP w Gryfinie Małgorzata Szwajczuk 
omówiła fundusze oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacje dla 
przedsiębiorców na stworzenie nowych miejsc pracy, które stanowią również załącznik nr 3 
do niniejszego protokołu. 
 
Radny Adam Nycz zapytał, czy Urząd Pracy zapewnia ubezpieczenia osobom 
zarejestrowanym jako bezrobotne. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek odpowiedział,  
że w związku ze wzrostem liczby zarejestrowanych bezrobotnych w całym kraju sytuacja jest 
taka, że Urząd Pracy opłacał składki zdrowotne do miesiąca września, natomiast zabrakło 
środków na pozostałe miesiące roku. Jednakże po negocjacjach umowa z ZUS jest taka,  
że zostaną opłacone brakujące środki do końca pierwszego kwartału następnego roku. 
 
Radny Marek Hipsz zapytał, ile projektów unijnych PUP w Gryfinie zrealizował  
na przełomie lat 2004-2009. 
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Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy PUP w Gryfinie Małgorzata Szwajczuk 
odpowiedziała, że w 2008 roku w związku z wprowadzeniem nowego programu tj. Kapitał 
ludzki, zmieniły się zasady finansowania i umożliwiono wszystkim instytucjom ubieganie się 
w ramach konkursów również o takie środki, dlatego PUP ubiegał się o nie, co przedstawione 
zostało z podziałem na ilość środków na wykresach. 
 
Radny Adam Nycz zapytał, o sytuację prawną budynku, w którym mieści się PUP  
w Gryfinie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że warunki pogorszyły się. Powiat nie 
domówił się z gminą i od ostatniego kwartału tego roku, musi płacić. Dotychczasowa umowa 
użyczenia była na czas określony bodajże na 3 lata, w listopadzie wygasła. Wcześniej Zarząd 
Powiatu zwrócił się o przedłużenie umowy na nieodpłatne dzierżawienie. Odpowiedź była 
odmowna i umowa została zawarta na dwa lata, w ciągu których nastąpi uporządkowanie 
sytuacji szkół specjalnych, na bazie których zostałby umieszczony PUP. Również zostanie 
złożony przez powiat wniosek na utworzenie tam Centrum Aktywizacji Zawodowej, który 
stanowi integralną część struktury PUP. 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXVI 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. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXVI/256/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie 
przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk nr 2/XXXVI);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że proponuje Radnego Piotra Waydyka 
na kandydata na delegata powiatu, ponieważ uczestniczył on przy tworzeniu DIROW. 
  

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

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na współpracę 

Powiatu Gryfińskiego z Powiatem Uckermark w zakresie realizacji projektu 
międzyszkolnego pn. „Nauka bez granic”(druk nr 3/XXXVI); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jest to realizacja wspólnych działań 
powiatu z Powiatem Uckermark w zakresie realizacji projektu międzyszkolnego pn. „Nauka 
bez granic”. Celem projektu jest integracja oraz współpraca merytoryczna pomiędzy Szkołą  
w Schwedt i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Chojnie oraz działania 
inwestycyjne (przystąpienie do programu INTERREG IVA) koordynowane przez oba 
powiaty (przebudowa niektórych elementów z III etapu prac w Ośrodku m.in. poddasze).  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany w Statucie 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie (druk nr 
4/XXXVI);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w związku z likwidacją filii 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie z siedzibą w Chwarstnicy  
związanej z położeniem, brakiem stabilizacji kadrowej i obniżeniem kosztów, zachodzi 
konieczność dokonania zmiany w statucie placówki. W związku z przejściem 12 
wychowanków do utworzonych grup usamodzielnień i 8 do mieszkań chronionych zaistniała 
możliwość przeniesienia dzieci z Chwarstnicy do placówki w Chojnie.  
 

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

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

Nr XXXII/301/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 02.07.2009 r. w sprawie 
aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (druk nr 5/XXXVI);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmiany odbywają się wewnątrz planu 
PFGZGiK i dokonuje się ich w związku z modernizacją sieci informatycznej.   
 

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

 
5. 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 
6/XXXVI);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że uzasadnienie do projektu uchwały 
zostało zmienione i doprecyzowane. Z dniem 01.01.2010 r. Fundusz zostaje wchłonięty  
do budżetu powiatu. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że dokonana weryfikacja wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska wykazała, że dochody funduszu są mniejsze od zaplanowanych. W związku  
z tym następuje dostosowanie planu wydatków do realiów i zmniejszony zostaje dochód 
funduszu o 110 000,00 zł a także następuje dostosowanie zmiany nazewnictwa jednego  
z zadań. Korekta ta nie spowoduje zmian wydatków wykonywanych zadań w bieżącym roku. 
 

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

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

nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja 
VI na lata 2009 – 2014 (druk nr 7/XXXVI);  

 
Z-ca Naczelnika Wydziału Remontów i Inwestycji Andrzej Krzemiński powiedział,  
że zmiana spowodowana jest głównie wnioskiem złożonym przez stowarzyszenie prowadzące 
DPS w Trzcińsku-Zdroju, które będzie mogło aplikować o dofinansowanie w ramach 
INTERREG IVA lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 



 4

Zachodniopomorskiego (5.2.2 Ochrona dóbr kultury). Warunkiem podpisania umowy na 
dofinansowanie jest wpisanie inwestycji w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Następnie 
Naczelnik omówił szczegółowo kwoty na zadania zgodnie z opisem w uzasadnieniu do 
projektu uchwały. Dodatkowo wpisanie do WPI inwestycji pn. Termomodernizacja Zespołu 
Szkół Specjalnych w Gryfinie umożliwi sfinansowanie zadania w ramach PFOŚiGW.  
  

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

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

finansowego zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie za okres od 1 stycznia do 30 września 
2009 r. (druk nr 8/XXXVI);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 (przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2009 rok (druk nr 9/XXXVI); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek szczegółowo omówiła zmiany w planie dochodów  
i wydatków budżetu powiatu na 2009 r. według załączników. 
 

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

 
Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że mieszkańcy korzystający z nowo wybudowanego 
parkingu przy ul. 9 maja mają prośbę o oświetlenie go, gdyż występują tam w porze nocnej 
włamania i dewastacje aut. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że oświetlenie tego terenu leży  
w gestii Gminy. 
 
Wniosek Arkadiusza Augustyniaka członka Komisji Spraw Społecznych  
Nr BRZ.0053-12/09  
 
Prośba o załatanie dziur na drodze powiatowej na odcinku Rożnowo-Borzym.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że trzy tygodnie temu Zarząd 
Powiatu zaproponował dokonanie zmian w budżecie, co ma odzwierciedlenie w powyższym 
projekcie uchwały Rady Powiatu, na tzw. łatania dziur na drogach przed zimą. Dodał, że jest 
możliwość spełnienia prośby Radnego, aczkolwiek Rada Powiatu musi podjąć uchwałę, jak 
również powinna pomyśleć nad tym, aby stworzyć kompleksowy program odnowy i remontu 
dróg, wykonanie dokumentacji w pierwszej kolejności na odcinki, które w ramach tych analiz 
okażą się strategiczne, najważniejsze. W następnej kadencji Rada Powiatu powinna rozważyć 
wzięcie kredytu i realizacji tego programu.  
 
Radny Adam Nycz powiedział, że nie zrobiono jasnej klasyfikacji, co to jest droga 
powiatowa i gminna. Wówczas można byłoby ustalać strategiczne drogi.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że określając drogi należy posiłkować 
się fachowcami, którzy mogą zmierzyć parametry typu natężenie ruchu, sposób wpisania  
w ciągi komunikacyjne. Następnie wykonywanie programu odcinek po odcinku, według 
określonego priorytetu wykonania poszczególnych dróg, a stworzenie którego zawsze będzie 
wzbudzało kontrowersje.  
 
Przewodniczący Komisji Bogusław Kozioł poprosił członków komisji o przygotowanie 
propozycji tematów do planu pracy komisji na 2010 r. na kolejne posiedzenie.  
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
Po odsłuchaniu nagrania protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
  
 Bogusław Kozioł 
 


