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PROTOKÓŁ NR 17/12 
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 26.03.2012 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 13.20 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, sekretarz Powiatu Barbara Rawecka i dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rafał Mucha. Tematami posiedzenia były 
analiza i opiniowanie części materiałów na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 17 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, stanowi 
zał. nr 2. 
 
Na posiedzenie przyszła Teresa Zaremba z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Gryfinie. 
 
Ad. Analiza i opiniowanie materiałów na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za 2011 r. 
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie Teresa Zaremba przedstawiła 
sprawozdanie, podsumowując sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych, stan 
sanitarny podmiotów działalności leczniczej, higienę żywności, żywienia i przedmiotów użytku, 
higieny pracy, higieny komunalnej, higieny dzieci i młodzieży na terenie powiatu gryfińskiego 
oraz dział laboratoryjny. W 2011 r. Inspekcja przeprowadziła 2427 badań, 9363 oznaczenia, 
pobrano 995 próbek wody, zostało wystawionych 666 decyzji merytorycznych typu nakazujące 
zakładom poprawę stanu sanitarnego, dotyczące stwierdzenia chorób zawodowych oraz 64 
postanowienia dot. m.in. opiniowania imprez masowych.  
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, o stan przygotowań szkół do przyjęcia uczniów sześcioletnich  
na terenie powiatu. 
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie Teresa Zaremba odpowiedziała, 
że nie ma większych nieprawidłowości.  
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, o zakłady fryzjerskie, które nie spełniały długiej listy norm. 
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie Teresa Zaremba odpowiedziała, 
że rozporządzenie z 2004 r. nakazujące zamykanie zakładów fryzjerskich, które nie są 
dostosowane do nowych warunków np. nie posiadają poczekalni i szatni dla klientów, już jest 
nieważne. Takim zakładom nakazywano wydzielenie miejsca na szatnię i poczekalnie, lecz nie 
zamykano ich z tej przyczyny. A w chwili obecnej rozporządzenie jest już nieważne. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha zapytał, o losy Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Gryfinie. 
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie Teresa Zaremba odpowiedziała, 
że Starosta Gryfiński z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym W. Rożko są obecnie  
na Konwencie Starostów, na którym ma być poruszany temat przekształceń. Dodała,  
że laboratorium w Gryfinie powstało przy bardzo dużym wysiłku i wyrzeczeniach 
pracowników, którym tym bardziej jest przykro słysząc o planach przekształceniowych. 
Podziękowała za działania pana Starosty na rzecz obrony stacji i laboratorium. 
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Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że przykre to jest tym bardziej, że powiat 
ma być rejonem promującym turystykę, rozwój hotelarstwa i agroturystyki, mają powstawać 
punkty gastronomiczne, a likwiduje się inspekcję. Przewodniczący wyraził nadzieję, że się tak 
nie stanie.  
 
Posiedzenie opuściła Teresa Zaremba z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Gryfinie. 
 
Sprawozdanie pn. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za 2011 r. 
znajduje się pod numerem sprawy: BRZ.0002.13.2012 
 
2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
za 2011 r. 
 
Na posiedzenie przyszła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
powiedziała, że w sprawozdaniu za poprzedni rok, zostały przedstawione wszystkie zadania, 
które stały przed Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zarówno te własne jak  
i te z zakresu administracji rządowej. Sprawozdanie zostało sporządzone według starych zasad 
obowiązujących przed wprowadzeniem nowej ustawy o wspieraniu rodzinnej pieczy zastępczej.  
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha zapytał, jak jednostka radzi sobie po dużych zmianach 
przepisów. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
odpowiedziała, że to co zależało od jednostki jest zrobione, wykonane i wdrożone. Natomiast 
problemy są z techniczną stroną z brakiem aktów wykonawczych do ustawy i z nieścisłościami, 
które cały czas są wyjaśniane w ministerstwie. PCPR w Gryfinie w stosunku do innych 
powiatów jest bardzo zaawansowane w realizacji wytycznych. PCPR jest przeorganizowany, 
zatrudniona została nowa kadra, są koordynatorzy, którzy dokonali oceny wszystkich 105 rodzin 
zastępczych i 5 zawodowych, a wszystkie porozumienia pozmieniane, wydanych zostało 
kilkaset nowych decyzji. Dyrektor poruszyła problem niejasności rozliczeń z gminami, co do 
kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej.  
 
Radny Jerzy Zgoda dodał, że jest bardzo dużo niejasności w przepisach, a w związku z tym nie 
jest możliwe planowanie budżetu w gminie. 
 
Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka. 
 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2011 r. 
znajduje się pod numerem sprawy: BRZ.0002.13.2012 
 
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2011 r. 
 
Na posiedzenie przyszła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek przedstawiła 
sprawozdanie. Poinformowała, że na koniec 2011 roku nastąpił spadek bezrobocia o około 450 
osób w stosunku do 2010 roku. Urząd pracy zajmuje się łagodzeniem skutków bezrobocia 
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pomagając przede wszystkim osobom będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy,  
m.in. osobom do 25 roku życia oraz po 50 roku życia, długotrwale bezrobotnym, bez 
doświadczenia zawodowego i bez kwalifikacji zawodowych. W związku ze znacznie 
zmniejszonymi w roku 2011 środkami na aktywizację osób bezrobotnych, Powiatowy Urząd 
Pracy zwiększył nacisk na bezkosztowe działania, m.in. poradnictwo zawodowe, pomoc  
w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz pośrednictwo pracy. Ponadto zorganizowano cykl 
polsko-niemieckich spotkań branżowych (budownictwo, usługi opiekuńcze) i targów pracy, 
gdzie osoby bezrobotne mogły uzyskać informację na temat życia i pracy w Niemczech  
oraz uzyskać oferty pracy, zarówno od pracodawców polskich jak i niemieckich. Spotkania 
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony polskiej jak i niemieckiej. 
Środki na aktywizację osób bezrobotnych w roku 2011 wyniosły łącznie 7 030 440,40 zł, w tym 
Fundusz Pracy 4 022 000,00 zł, pozyskane zostały środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na zadanie ”Kwalifikacje drogą do sukcesu” w wysokości 2 165 700,00 zł  
i „Przedsiębiorca to mój zawód” program dla osób zwalnianych z zakładu pracy z przyczyn nie 
dotyczących pracownika w wysokości 735 840,00 zł. Działaniami objęto 1423 osoby. Były to 
następujące działania: szkolenia, staże, prace interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, prace społecznie użyteczne, zwrot kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk 
pracy. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy w tym roku są przeznaczone środki na roboty publiczne. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  
że w związku z tym, że środki są coraz mniejsze, a roboty publiczne nie przynoszą 
oczekiwanych efektów i ciężko jest wykazać efektywność podjętych działań, wobec tego w tym 
roku nie ma środków przeznaczonych na roboty publiczne. Po działaniach z 2010 r. naprawdę 
sporadycznie takie osoby otrzymywały pracę dającą minimum 3 miesiące zatrudnienia.  
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha zapytał czy zmiany wprowadzone w stażach 
obligujące pracodawcę do zdeklarowania się co do możliwości późniejszego zatrudnienia, takiej 
osoby, zdaniem pani Dyrektor nie odebrały dużej grupie ludzi możliwość odbycia tego stażu  
i zmniejszyły szans na funkcjonowanie na rynku pracy?   
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała, że nie 
było większych sygnałów, sporadycznie zgłaszano takie uwagi. Dodała, że z uwagi na mniejsze 
środki zmniejszyła się też ilość staży i wprowadzono dodatkowe kryteria. Wprowadzone 
kryteria dały możliwość większej ilości osób podjęcie stażu, a nie jak do tej pory wielokrotny 
staż. Ponadto z każdego działania Powiatowy Urząd Pracy jest rozliczany z efektywności.  
Do czasu wprowadzenia ww. kryteriów sporadycznie zdarzało się, że osoby odbywające staż 
były zatrudnianie. Osoby nadal pozostawały w rejestrach urzędu. Efektywność wpływała też na 
przyznanie środków na aktywizację na kolejny rok. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha zapytał, jak pani dyrektor ocenia perspektywy  
na rynku pracy w powiecie gryfińskim. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  
że jeżeli chodzi o bezrobocie rejestrowane to ono ma tendencje spadkowe. Jednakże osoby 
rejestrują się zwłaszcza ze względu na ubezpieczenie zdrowotne np. osoba wychowująca 
dziecko rejestruje się bo współmałżonek ma umowę lub jej nie ma. Cześć osób pracuje  
za granicą i ma problem ze zgłoszeniem rodziny do ubezpieczenia. Jeśli chodzi o możliwość 
zatrudnienia, to jest to możliwe raczej w większych miejscowościach. Problemy mogą mieć 
mieszkańcy małych miejscowości powiatu, które nie są skomunikowane dostatecznie lub wcale. 
Atutem jest bliskość Szczecina. 
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Radny Jerzy Zgoda dodał, że Powiatowa Rada Zatrudnienia, co roku boryka się  
z regulaminami i w tym sprawami staży i ich efektywności. Rzadko się zdarza, żeby po 3 
miesięcznym stażu ktoś został zatrudniony. Radny dodał, że jest to po raz kolejny sposób  
na tworzenie sztucznej statystyki.  
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha dodał, że dużo osób pyta o pracę, albo o potwierdzenie 
możliwości zatrudnienia w celu uzyskania skierowania na szkolenie np. dla zdobycia uprawnień 
spawalniczych. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek powiedziała, że PUP 
może skierować bezrobotnego na szkolenie indywidualne, jeżeli uprawdopodobni zatrudnienie, 
dlatego bezrobotni szukają możliwości zatrudnienia. 
 
Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek. 
 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2011 r. znajduje się  
pod numerem sprawy: BRZ.0002.13.2012 
 
Ad. Przyjęcie protokołów nr 15 i 16 Komisji. 
 
Protokół 15 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przyjęty większością głosów  
(1 za, 0 przeciw, 3 wstrz.).  
Protokół 16 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przyjęty większością głosów  
(1 za, 0 przeciw, 3 wstrz.).  
 
Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, czy został wyłoniony inwestor. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że negocjacje zostały zakończone,  
a wybrany został Dom Lekarski. Obecnie ustalany jest termin podpisania aktu notarialnego.  
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że w związku z tym, że wykonawca na odkrzaczanie 
dróg dał dobrą ofertę to można byłoby jeszcze raz przejrzeć i rozszerzyć zadanie na więcej dróg 
powiatowych. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że zostały wskazane wszystkie miejsca, 
które nadawały się do odkrzaczania na terenie powiatu. Prace zostały już rozpoczęte. 
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że odnośnie prac wiosennych na drodze z Trzcińska-Zdroju  
do Goglice jest dziurawy odcinek na całej powierzchni drogi, lecz co do szczegółów to 
porozmawia z Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Drogami.  
 
Posiedzenie zakończono. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Rafał Mucha 


