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PROTOKÓŁ NR 19/12 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 29.03.2012 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15.50 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), 
sekretarz Powiatu Barbara Rawecka i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Posiedzenie 
otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert 
Pankratow. Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie części materiałów  
na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 19 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2. 
Protokoły nr 17 i 18 Komisji zostały przyjęte jednogłośnie (3 za, 0 przeciw, 0 wstrz.). 
 
Ad. Analiza i opiniowanie materiałów na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za 2011 r. 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie Wioletta Rożko powiedziała,  
że w 2011 r. Inspekcja przeprowadziła 2344 kontrole, pobrała 999 próbek, wykonała 9363 
oznaczenia oraz ogółem dokonała 2427 badań. W sprawie soli technicznej na polecenie 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego dokonano kontroli piekarni, cukierni i mieszalni przypraw, 
gdzie zwracano uwagę na źródło pochodzenia soli, oznakowania opakowań. W przypadku 
stwierdzonego nie do końca pewnego źródła pochodzenia danej soli pobierane były próbki do 
badań. W obu przypadkach próbki wykazały, że są zgodne z parametrami dla soli spożywczej. 
W przypadku suszu jajecznego również kontrolowane są piekarnie i cukiernie, gdzie zwracano 
uwagę na produkty, które zostały zakupione z 18 zakładów objętych postępowaniem 
prokuratorskim. Na terenie objętym działalnością stacji w dwóch zakładach stwierdzono 
stosowanie suszu jajecznego, który pochodził z tamtych zakładów. Dany susz został 
zabezpieczony i pobrano próbki. Z zakończonego badania okazało się, że jedne są zgodne  
z wymaganiami, a z drugiej próbki są oczekiwane wyniki. Inspektor wyjaśniła pochodzenia 
nazwy sól technicznej. Jest to sól wypadowa, która ponoć używana była do produkcji żywności. 
Nazwa jest stąd, że jest ona mniej oczyszczona. Jednakże Państwowy Zakład Higieny na bazie 
badań wydał opinię, że zbadane parametry w stosunku do ilości spożywanej soli nie powinny 
spowodować uszczerbku dla zdrowia i życia konsumentów.  
 
Radny Labib Zair zapytał, czy kontrolowano zakłady mięsne, które używają soli  
do utrwalonego mięsa w postaci wędlin. Czy ta sól badana jest co do zawartości w niej jodu? 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie Wioletta Rożko odpowiedziała,  
że zakłady mięsne są pod nadzorem inspekcji weterynaryjnej. 
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał o znaczenie słów sól niewiadomego pochodzenia. Dodał, 
że kontrola sprzedawców powinna wykazać miejsce pochodzenia producenta. 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie Wioletta Rożko wyjaśniła, że część 
zakładów, które sprzedawały tą sól wypadową zakładów produkujących ją jako sól spożywczą 
została objęta postępowaniem prokuratorskim. Oni sprzedawali tą sól dalej do różnych 
podmiotów rozpowszechniających, dlatego nie można powiedzieć ze 100% pewnością, że nie 
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przepakowują i nie mieszają soli z różnych źródeł, sprzedając dalej pod swoją etykietą. Zatem 
nie mogąc ustalić dokładnego pochodzenia używa się terminu nieznanego pochodzenia. 
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał o wyniki badań lodów z automatu w Gryfinie. 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie Wioletta Rożko wyjaśniła,  
że zostało pobranych 5 próbek rezerwowych lodów z automatu w punkcie w Gryfinie.  
W zakresie badań mikrobiologicznych w kierunku bakterii Enterobacteriaceae, wyniki badań 5 
próbek były niezgodne z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE). Również przeprowadzono 
kontrolę stanu sanitarnego zakładu, warunki produkcji, dokumentację i nie stwierdzono 
nieprawidłowości. Po ocenie ryzyka wstrzymano sprzedaż lodów, nakazano czyszczenie 
urządzeń, dokonano rekontroli pobierając próbki lodów. Te wyniki były zgodne z wymaganiami 
Rozporządzenia Komisji (WE), po czym lody dopuszczono do sprzedaży. 
 
Radny Eugeniusz Stachera powiedział, że w sprawozdaniu zostało zapisane,  
że przeprowadzone kontrole dworców, stacji PKP i przystanków autobusowych na terenie 
powiatu gryfińskiego nie wykazały uchybień w zakresie sanitarno-porządkowym i nie budzą 
większych zastrzeżeń. Radny nie zgodził się z tym i powiedział, że warunków sanitarnych w 
takich miejscach nie ma żadnych a wręcz właśnie tam ludzie załatwiają swoje potrzeby 
fizjologiczne. 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie Wioletta Rożko wyjaśniła, że część 
obiektów ma prowadzone postępowanie administracyjne będące w toku nawet i od dwóch, 
trzech lat. W trakcie czynności kontrolnych to co zostaje stwierdzone wpisywane jest do 
protokołów i jeżeli jest coś nie tak, są jakieś uchybienia to Inspekcja na to reaguje. 
 
Radny Eugeniusz Stachera powiedział, że w sprawozdaniu opisano, że dokonano oceny 
jakości wody w poszczególnych wodociągach i wydano 11 decyzji zamykających wodociągi  
z powodu przekroczeń. 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie Wioletta Rożko odpowiedziała,  
że w związku ze stwierdzeniem przekroczeń enterokoków kałowych i grupy coli w wodzie 
następowało czasowe zamknięcie wodociągów i dowożona była woda zastępcza do momentu 
uzyskania prawidłowego wyniku wody. Jednakże w tym czasie nie musi być odłączona woda, 
wystarczy że taki zakład poda informacje dla wszystkich mieszkańców, że takiej wody nie 
należy spożywać. 
 
Radny Labib Zair zapytał, czy Inspekcja kontroluje choroby zakaźne u dzieci w szkołach, typu 
Lamblie. Dodał, że jest duża zachorowalność.  
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie Wioletta Rożko odpowiedziała,  
że w ramach nadzoru to, co zostanie zgłoszone Inspekcja przeprowadza czynności kontrolne. 
Zależy oczywiście od rodzaju choroby, gdyż istnieje wykładnia w tej sprawie. Natomiast 
Lamblie nie były zgłoszone. Do grupy chorób objętych nadzorem przez Inspekcję dołączyła  
w tym roku gruźlica. 
 
Radny Labib Zair powiedział, że w dalszym ciągu nie ma aparatu rentgenowskiego w Chojnie, 
o czym mówił już kilka miesięcy temu. Urządzenie jest podstawowym narzędziem  
w profilaktyce m.in. walki z gruźlicą, a także podczas wykrywania wszelkich złamań.  
W związku z tym Radny zaproponował stworzenie strategii zawierającej postulaty służby 
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zdrowia dla powiatu i zaproszenie do współpracy gminy, aby ich mieszkańcy mieli dostęp  
do podstawowych badań. 
 
Pismo znajduje się pod numerem sprawy BRZ.0012.3.19.2012.DK 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że rentgen można kupić, ale poza tym 
trzeba mieć odpowiednie miejsce do postawienia go. Niestety gmina Chojna nie wykazała 
takiego zainteresowania. Dodała, że kiedyś w Chojnie był aparat rentgenowski, w którym spaliła 
się lampa, więc gmina zaproponowała okolicznym gminom wspólny zakup tego aparatu. 
Jednakże nie było zainteresowania ze strony gmin. A pomieszczenie, w którym stało urządzenie 
gmina wydzierżawiła już pod usługi. Sekretarz powiedziała, że częstym zjawiskiem jest  
że lekarze w Chojnie kierują pacjentów na prześwietlenia do Dębna, gdzie ciężko jest dojechać 
transportem publicznym, a właściwie dojazd możliwy jest tylko prywatnym samochodem. 
 
Radny Labib Zair powiedział, że obowiązkiem powiatu jest zapewnić rentgen w Chojnie.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że zakładając, że lekarze z Chojny będą 
kierować na prześwietlenia właśnie w Chojnie. 
 
Posiedzenie opuściła Wioletta Rożko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie 
Wioletta Rożko. 
 
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. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka przedstawiła sprawozdanie za 2011 rok omawiając zadania własne jednostki  
i z zakresu administracji rządowej. Sprawozdanie zostało sporządzone według starych zasad 
obowiązujących przed wprowadzeniem nowej ustawy o wspieraniu rodzinnej pieczy zastępczej.  
 
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 
 
3. 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 
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 
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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 niedotyczących 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 Labib Zair powiedział, że człowiek pochodzący z Indii dostał nagrodę Nobla za pomysł 
z mikroekonomii tworząc system zwalczania bezrobocia poprzez mikropożyczki dla zespołów 
ludzi w spółce, którzy specjalizowali się w pewnej dziedzinie, na przykład hodowli kur  
albo uprawianiu ziemniaków. Miało to ogromny wpływ na walkę z bezrobociem i napędzało 
gospodarkę.  
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  
że urząd pracy nie może prowadzić działalności gospodarczej, już prędzej gmina. Udziela 
natomiast dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dotacji dla pracodawców  
na utworzenie miejsc pracy dla osoby bezrobotnej. 
 
Radny Eugeniusz Stachera powiedział, że należałoby wyjść z propozycją do tych kobiet 
stanowiących największą grupę bezrobotnych, przeszkolenia do pracy opiekuna nad osobą 
starszą z nauką podstawowego języka niemieckiego.  
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  
że właśnie przez targi pracy i spotkania branżowe urząd wychodzi naprzeciw takim osobom, 
zgodnie z zapotrzebowaniem. A takie informacje pojawiały się w prasie lokalnej i możliwie 
wszędzie, gdzie się dało, nawet autobusy były obklejone. Ponadto w 2011 roku były także 
szkolenia dla osób bezrobotnych w tym zawodzie. 
 
Przewodniczący Robert Pankratow zapytał, o tendencje bezrobocia w ciągu 2-3 ostatnich lat 
wśród młodych ludzi podejmujących pierwszą pracę.  
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  
że ogólnie bezrobocie wśród młodych ludzi utrzymuje się na tym samym poziomie.  
 
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. Powołanie zespołu do kontroli realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Gryfinie w zakresie dofinansowania osób rozpoczynających działalność gospodarczą 
oraz pozyskiwania środków unijnych. 



 5 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powołał Zespół Kontrolny do przeprowadzenia kontroli 
realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie w zakresie dofinansowania osób 
rozpoczynających działalność gospodarczą oraz pozyskiwania środków unijnych, w składzie: 
 

1. Radny Arkadiusz Augustyniak jako Przewodniczący Zespołu, 
2. Radny Eugeniusz Stachera jako Członek Zespołu, 
3. Radny Robert Pankratow jako Członek Zespołu. 

 
 
Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Radny Eugeniusz Stachera zwrócił się z prośbą o posprzątanie ulicy Nadodrzańskiej  
w Widuchowej. Jednocześnie radny prosi o regularne utrzymywanie czystości na tej ulicy, 
przynajmniej raz do roku, bez konieczności za każdym razem składania przez niego wniosków 
w tej sprawie. 
 
Pismo pod numerem sprawy: BRZ.0012.3.19.2012 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
 

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 

 
 Robert Pankratow 


