
  PROTOKÓŁ NR 17/12 
 POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 29.03.2012 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
i zakończyło się o 13.55 w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfine. W posiedzeniu 
udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) oraz wicestarosta gryfiński 
Jerzy Miler, sekretarz powiatu Barbara Rawecka, Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta 
Rożko, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka, dyrektor Powiatowego Urząd Pracy w Gryfinie Bogusława Florek, 
przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gryfinie Elżbieta Wiśniewska, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Gryfinie Anita Respondowska. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził przewodniczący Arkadiusz Augustyniak. Głównym punktem posiedzenia była 
analiza i opiniowanie części materiałów na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz 
zapoznanie się z działalnością bieżącą i finansową Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 17 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony i stanowi 
zał. nr 2. 
 
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XIII  sesję Rady Powiatu w Gryfinie . 
 

Na posiedzenie przybyła Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko. 
 

1. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu gryfińskiego za rok 2011. 
 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko powiedziała, że w ubiegłym roku Stacja 
przeprowadziła 2344 kontrole, wykonanych zostało 9363 oznaczeń w laboratorium, ogółem 
wykonanych zostało 2427 badań. Ponadto pracownicy Stacji wydali 666 merytorycznych 
decyzji administracyjnych oraz 415 decyzji płatniczych. W przypadku pojawiania się pytań 
do przedłożonego sprawozdania odpowie na nie. Następnie przeszła do omówienia bieżących 
spraw związanych z solą techniczną i suszem jajecznym. Otóż na polecenie Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego kontrolą w zakresie soli technicznej zostały poddane piekarnie, 
cukiernie oraz mieszalnie przypraw, gdzie zwrócono głównie uwagę na źródło pochodzenia 
tejże soli, oznakowanie opakowań. Pobrane zostały próbki soli do badań, tam gdzie można 
było podejrzewać, że jest to sól niekoniecznie wiadomego pochodzenia. Próbki zostały 
pobrane w dwóch obiektach. Z przeprowadzonych badań wynika, że odpowiadają 
parametrom, które przeznaczone są dla soli spożywczej. Codziennie z tego tytułu 
przekazywane są meldunki do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, które dalej 
przekazywane są do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, czy były badane również zakłady przetwórstwa 
mięsnego pod względem soli. 
 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że zakłady przetwórstwa 
mięsnego są pod nadzorem inspekcji weterynaryjnej, która podejmowała działania.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, czy znane są Stacji wyniki badań przeprowadzonych 
przez inspekcję weterynaryjną. 
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Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy  
nie ma informacji, aby były jakieś przekroczenia. Zatem wyniki musiały wyjść pozytywnie  
gdyż w innym przypadku nastąpiłoby wycofywanie artykułów z obrotu produktów 
spożywczych wyprodukowanych na bazie soli technicznej. Z ogólnej opinii Państwowego 
Zakładu Higieny wynika, że po przebadaniu soli technicznej substancje w niej zawarte nie 
powinny spowodować skutków ubocznych dla zdrowia konsumentów, niezależnie od tego 
czy jest to sól stosowana na produkty czy już zawarta w produktach. 
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że w sprawie bardziej nie chodziło o zawartość 
soli w soli tylko o zanieczyszczenia w niej zawarte. 
 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że te zanieczyszczenia 
były badane i w związku z tym powstała opinia Państwowego Zakładu Higieny. Kontynuując 
poinformowała, że drugim tematem jest temat suszu jajecznego. Na polecenie Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego, Stacja miała obowiązek skontrolować piekarnie i cukiernie pod 
względem stosowania suszu jajecznego do produkcji. Zwrócona była uwaga na produkty, 
które zostały sprzedane przez zakłady objęte postępowaniem prokuratorskim, które susz 
jajeczny sprzedawały w formie mieszanej w piekarni i nie tylko. Na terenie objętym 
działalnością Stacji stwierdzono zastosowanie suszu jajecznego pochodzącego z zakładów 
objętych postępowaniem prokuratorskim. W związku z tym susz został zabezpieczony, 
zostały pobrane próbki do badań i oczekuje się na wyniki. Ma wiedzę, że jedne badania 
wyszły dobrze, na kolejne oczekuje Stacja.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, jakie firmy objęte są postępowaniem prokuratorskim. 
 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że nie ma możliwości 
udzielania informacji w tym zakresie. Kompetentna jest do tego prokuratura, z uwagi  
na dobro śledztwa, jako że jest to chronione tajemnicą państwową.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, gdzie mieszczą się zakłady skontrolowane przez 
Stację, które sprzedają susz jajeczny. 
 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że zakłady sprzedające 
susz jajeczny mieszczą się na terenie Wielkopolski.  
 
Radny Jan Podleśny zapytał o sprawę dot. dalszego funkcjonowania laboratorium. 
 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że na chwilę obecną 
sytuacja wygląda w ten sposób, że do połowy maja br mają zostać podjęte ustalenia w 
poszczególnych powiatach o tym, co będzie dalej. Odbyło się już pierwsze spotkanie w tej 
sprawie w jednym z powiatów, na którym zostało powiedziane, że laboratorium na pewno nie 
zostanie w tej Stacji. Stacja oczekuje informacji z Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, kiedy Stacja spodziewa się konkretów, bo z tego  
co się dowiedziała, to oczekuje na założenia budżetu na 2013 r, ale czy znane są jakieś bliższe 
informacje. 
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Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że tak i dodała,  
że do czerwca ma zostać wypracowane jednolite stanowisko do całego województwa 
odnośnie restrukturyzacji inspekcji. Decyzję odnośnie zakresu badań wykonywanych 
ostatecznie ma podjąć Główny Inspektorat Sanitarny ponoć we wrześniu. 
 

Posiedzenie opuściła Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko. 
 

Na posiedzenie przybyła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
 Bogusława Florek. 

 
2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2011 r. 

 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek powiedziała,  
że w 2011 r. nastąpił spadek bezrobocia o 450 osób. Struktura bezrobocia nie uległa zmianie, 
w dalszym ciągu przeważają kobiety, osoby długotrwale bezrobotne jak również osoby  
o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie. Powiatowy 
Urząd Pracy w Gryfinie otrzymał środki finansowe zmniejszone o 1/3 w porównaniu  
z rokiem 2010. Z uwagi na to zostały wprowadzone kryteria oraz dodatkowe działania 
bezkosztowe. Były organizowane różne spotkania, targi w celu zaktywizowania 
bezrobotnych. Na zorganizowanych targach w Chojnie znalazło się ponad 1000 osób, w tym 
pracodawcy polscy i niemieccy. Miało to miejsce przed otwarciem rynku niemieckiego. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, czy osoby będące na pracach interwencyjnych 
wykonują prace przypisane im zgodnie z umową oraz czy jest to kontrolowane przez 
powiatowy urząd pracy. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  
że kontrole przeprowadzane były zgodnie z umową i wnioskiem. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała o częstotliwość przeprowadzania kontroli w ciągu 
roku. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  
że kontrole przeprowadzane są, co najmniej raz w trakcie trwania umowy. 
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że ma sygnały z gminy Cedynia,  
że w pewnym okresie w Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu osoby będące na pracach 
interwencyjnych były angażowane do wykonywania zupełnie innych prac. Zasugerowała, aby  
w przyszłości, kiedy gmina Cedynia bądź Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu będą korzystały 
z propozycji urzędu i zawierały umowy, aby później przyjrzeć się ich realizacji, skontrolować 
jak przebiega praca, czy faktycznie osoby wykonują czynności zawarte w umowach. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  
że oczywiście, co do tej umowy do urzędu nie dotarły takie sygnały. Zgodnie z Kodeksem 
pracy osoba mająca umowę o pracę mogła zgłosić sprawę o niezgodności do Państwowej 
Inspekcji Pracy.  
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że okazało się to już po fakcie i nie było 
możliwości zawiadomienia.  
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek podziękowała  
za informację i obiecała przyjrzeć się sprawie. 
 

Posiedzenie opuściła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
 Bogusława Florek. 

 
Na posiedzenie przybyła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

Marianna Kołodziejska – Nowicka. 
 

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
za 2011 r. 

 
Radny Zbigniew Głąbała odnosząc się do placówek opiekuńczo-wychowawczych zapytał  
o miesięczny koszt utrzymania wychowanka. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że na 2012 r. miesięczny koszt utrzymania wychowanka wynosi 
 2 920,00 zł, natomiast w ubiegłym roku – 2750,00 zł.  
 
Radny Zbigniew Głąbała powiedział, że przeczytał w sprawozdaniu, iż w ubiegłym roku 
było 15 dzieci z terenu innych powiatów. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że jest to stan za 2011 r. i nie było jeszcze 15 dzieci. Część dzieci 
została przyjęta w 2012 r. Na dzień dzisiejszy jest 15 wychowanków z innych powiatów,  
za które powiat gryfiński otrzymuje zwrot kosztów pobytu. Dodała, że koszt pobytu dziecka 
w placówce ogłasza się do marca w dzienniku urzędowym liczonym na podstawie roku 
poprzedniego i obowiązuje on przez cały rok, do kolejnego ogłoszenia. Koszty utrzymania  
są zróżnicowane, gdyż każda placówka z różnych powiatów ma swoje stawki.  
 
Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak zapytał, czy wykazany w sprawozdaniu brakujący 
sprzęt sprawia dużą uciążliwość w działalności jednostki. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że nie można nazwać tego uciążliwością. Nie wystarcza sprzętu  
dla wszystkich i trzeba odmawiać. 
 

Posiedzenie opuściła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Marianna Kołodziejska – Nowicka. 

 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 16. posiedzenia komisji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 16. posiedzenia w dniu 15 lutego 2012 r. 
 
Ad.6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.17.2012.MR radnej Alicji Kordylasińskiej 
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 - prośba do Zarządu Powiatu o interwencję i udzielenie odpowiedzi na wnioski dotyczące 
złego stanu technicznego budynku gospodarczego oraz lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym przy ul. Żymierskiego 15 w Cedyni (kserokopie pism w załączeniu). 
 

Komisja Spraw Społecznych wspólnie z dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie Marianną Kołodziejską – Nowicką udała się do Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Gryfinie. 
 
Ad.5 Zapoznanie się z działalnością bieżącą i finansową Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Gryfinie.  
 
Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gryfinie Elżbieta Wiśniewska wraz z kierownikiem WTZ Anitą 
Respondowską przedstawiły informację na temat działalności bieżącej i finansowej Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Gryfinie. Placówka liczy obecnie 25 uczestników i jej celem  
w szczególności jest poprawienie sprawności psychofizycznej, zaradności życiowej  
i rehabilitacji zawodowej tych osób. Uczestnicy uczą się wszelkich podstawowych czynności 
życiowych oraz umiejętności pozwalających im w przyszłości na ewentualne podjęcie pracy 
zawodowej. W placówce działają cztery pracownie: krawiecko-dziennikarska, plastyczna, 
gospodarstwa domowego i zaradności życiowej oraz poligraficzno-komputerowa. Uczestnicy 
WTZ to osoby od 18 roku życia a najstarsza ma 44 lata. Zajęcia odbywają  
się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, natomiast WTZ czynny jest  
od 7.00 do 16.00. Wychowankowie z terenu m. Gryfina samodzielnie przychodzą na zajęcia, 
natomiast spoza miasta rodzice we własnym zakresie zapewniają dojazd na zajęcia, w tym  
z m. Banie. Ponadto uczestnicy chętnie poruszają się samodzielnie komunikacją miejską. 
Przekazano, że jest liczba oczekujących do przyjęcia do warsztatu, ale żeby nastąpiła rotacja 
kierownik WTZ musi zapewnić uczestnikowi zatrudnienie, albo środowiskowy dom 
samopomocy, który jest placówką zastępczą WTZ. Ocena kompleksowa uczestników WTZ 
dokonywana jest co trzy lata i wówczas Rada Programowa decyduje o tym czy uczestnik robi 
postępy w rehabilitacji Jeżeli są postępy to przez jakiś czas może pozostać na warsztacie, albo 
podjąć pracę i wtedy pomagają mu w tym terapeuci oraz kierownictwo. Dla osób 
niewykazujących postępu w rehabilitacji funkcjonuje środowiskowy dom samopomocy, 
najbliższy mieści się w Chojnie. Przechodząc do sytuacji finansowej poinformowano,  
że placówka ma dwa główne źródła finansowania działalności warsztatu, tj. 90% środków 
finansowych pochodzi z PFRON a 10% z budżetu powiatu. W ramach procesu 
terapeutycznego prowadzony jest trening ekonomiczny w zakresie określonym  
w indywidualnym programie rehabilitacji i terapii, którego wysokość określana jest  
na podstawie oceny zaangażowania uczestnika w zajęciach przygotowanych przez terapeutę, 
w uzgodnieniu z kierownikiem. Uczestnicy samodzielnie decydują, na co przeznaczyć środki 
w ramach prowadzonych zajęć. Środki nie zasilają domowego budżetu uczestnika. Średnie 
miesięczne wynagrodzenie kadry pracowniczej WTZ na osobę za 2011 r. wyniosło 1478,92 zł 
brutto. Na zakończenie przekazano, że ruszyły prace remontowe nowego budynku  
przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie dla potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną  
z terenu powiatu gryfińskiego. Nowy obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, spełniając wszelkie standardy. W ramach pierwszego etapu zostały 
wykonane prace rozbiórkowe. Remont budynku finansowany jest ze środków własnych Koła. 
Brak ogłoszeń konkursów na tego typu zadania uniemożliwiło placówce pozyskanie finansów  
 
 



 6

ze środków zewnętrznych. Uczestnicy WTZ biorą udział w zbiórkach publicznych, z których 
środki przekazywane są na remont i adaptacje budynku. Oddanie do użytku gotowego 
budynku planowane jest do 2015 roku. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.55. 
 
Protokół sporządziła: 
 

Magdalena Romankiewicz 
  
 
 Przewodniczący Komisji  
 
             Arkadiusz Augustyniak 


