
PROTOKÓŁ NR 38/18 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 19 lutego 2018 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14:00 i trwało do 14:30 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności- 
zał. nr 1), Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa, Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek. Posiedzenie otworzył, stwierdził 
quorum i obrady poprowadził przewodniczący Paweł Sławiński. Głównym tematem 
posiedzenia była informacja o stanie bezrobocia, omówienie strategii dotyczącej walki  
z bezrobociem i aktywizacją zawodową realizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Gryfinie i filię w Chojnie w 2018 r. oraz analiza materiałów na XXXVII sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 38. posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przedstawiony, stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3  
Protokół nr 37/18 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej z dnia 29 stycznia 2018 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.4 Analiza materiałów na XXXVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
I. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXXVII); 
 
- brak pytań; 
 
II. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie  

z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2017 r. (druk nr 2/XXXVII);  
 

Informacja zostanie przedstawiona na sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

III. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2017 r. 
(druk nr 3/XXXVII); 
 

Informacja zostanie przedstawiona na sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.5  Analiza informacji o stanie bezrobocia oraz omówienie strategii dotyczącej walki  

z bezrobociem i aktywizacją zawodową realizowaną przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Gryfinie i filię w Chojnie w 2018 r. 

 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek powiedziała,  
że na dzień 31 grudnia 2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie zarejestrowanych 
było 2724 osób bezrobotnych, w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. nastąpił spadek  
o 716 osób. Na koniec grudnia 2017 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 6,6%,  
w województwie zachodniopomorskim – 8,7 %, natomiast w Powiecie Gryfińskim – 11,6%. 
Liczba bezrobotnych na terenie powiatu w poszczególnych miesiącach poprzedniego roku 
wykazywała się tendencją spadkową, w styczniu odnotowano 3519 osób, natomiast w grudniu 
- 2724. W 2017 r. urząd pracy ustalił profil pomocy dla 2673 osób, w tym: w profilu  



I znalazło się 45 osób, w profilu II – 1245, natomiast w III profilu – 1383.  Dyrektor dodała,  
że w I i II profilu znajdują się osoby, które chętnie korzystają ze staży, prac interwencyjnych, 
szkoleń lub innych form, natomiast w III profilu są osoby, które są oddalone od rynku pracy, 
nie wyrażają gotowości do podjęcia zatrudnienia wskazują zły stan zdrowia, konieczność 
opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, a także nie spełniają oczekiwań pracodawców, co do 
posiadanego zawodu uprawnień lub doświadczenia. Dla tej grupy osób wprowadzamy 
indywidualny plan działania, osoby biorą udział w klubach pracy, spotkaniach, aby ich 
zachęcić i ponownie wprowadzić na rynek pracy. Jest to bardzo ciężka grupa, w której 
wszystko jest na „nie”. Dopóki oni nie wyrażą zgody na zmianę, to urząd nic nie może zrobić. 
Jedynie około 46% ogółu bezrobotnych wyraża chęć do pracy. Na chwilę obecną osoby 
bezrobotne stawiają warunki potencjalnym pracodawcą, zbyt często są one wygórowane  
w porównaniu do posiadanych umiejętności. Dyrektor dodała, że często występują przypadki, 
kiedy osoba bezrobotna zgadza się na podjęcie pracy, dostaje skierowanie i na drugi dzień 
przynosi zwolnienie lekarskie twierdząc, że jednak nie zgłosił się do pracodawcy, gdyż się 
rozchorował. W takiej sytuacji pracodawca albo czeka na tę osobę, albo idzie kolejna osoba. 
Praca pracowników urzędu jest trudna i bywa, że na jedną ofertę pośrednicy muszą skierować 
15-20 osób, aby została zrealizowana. Część ofert nie może być zrealizowana, z uwagi  
na zbyt niskie wykształcenie i brak doświadczenia zawodowego bezrobotnych Rynek pracy 
bardzo się zmienił, pracy jest więcej niż osób bezrobotnych. W dalszym ciągu większą liczbę 
osób bezrobotnych stanowią kobiety, osoby nie posiadające wykształcenia, osoby nie 
zainteresowane podjęciem pracy, osoby nie zainteresowane szkoleniem dokształcającym. 
Jeszcze dwa lata temu szkolenia cieszyły się dużym powadzeniem, było bardzo dużo 
chętnych. Jeżeli chodzi o młode osoby, do 34 r.ż. są również niechętne do podjęcia pracy, 
mieszkają z rodzicami, częściowo są na ich utrzymaniu, niechęć do podjęcia pracy jest 
kwestia finansowa, czyli wysokość wynagrodzenia. Przez okres 3 lat Powiatowy Urząd Pracy 
realizował program przeznaczony dla osób do 30 r.ż. Umowa była podpisywana na okres 2 
lat, przez rok finansował urząd najniższe wynagrodzenie, a w następnym roku to pracodawca 
ponosił koszty utrzymania miejsca pracy przez okres 12 m-cy. Była to jedyna  
z popularniejszych form wśród pracodawców i osób bezrobotnych. Przy innych formach 
zatrudnienia np. stażach kwota wynagrodzenia jest zbyt niska. Przy pracach interwencyjnych 
w grę wchodzi refundacja 80% najniższej krajowej. Bezrobocie, tak jak już wspomniała, 
bardziej dotyczy kobiet, osób z terenów wiejskich, osób powyżej 50 r.ż., bez kwalifikacji  
i doświadczenia zawodowego. Dyrektor dodała, że w 2017 r. zostało pozyskanych 
12 631 872,14 zł środków zewnętrznych na działania związane z aktywizacją osób 
bezrobotnych. W projektach jakimi dysponował Powiatowy Urząd Pracy, wzięło udział 1698 
osób bezrobotnych, na poszczególne formy aktywizacji (szkolenia, studia podyplomowe, 
staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej, refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy, prace 
społecznie użyteczne, refundacja kosztów dojazdu do pracy, badania lekarskie, opieka nad 
dzieckiem/osobą zależną, bon stażowy, bon szkoleniowy, bon na zasiedlenie, 150F) w 2017 r. 
urząd otrzymał 12 462 000,00 zł z czego wydał 11 239 064,56 zł. Dodała, że tym popularnym 
programem, którego realizacja została zakończona w 2017 r. był tzw. 150F przeznaczony dla 
osób do 30 r.ż. Na ten moment nie wiadomo, czy będzie realizowany. Na 2018 rok środki 
zostały już podzielone na poszczególne zadania i zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku 
Pracy, w sumie mają 9 924 000,00 zł, jest to mniej w porównaniu do roku ubiegłego. Na 
Fundusz Pracy 2,5 mln zł, ponad 2 000 000 mln zł zostanie przeznaczone na projekt z RPO 
WZ i na program Power 1 087 000,00 zł. Jeżeli chodzi o Krajowy Fundusz Szkoleniowy, 
który jest przeznaczony dla pracodawców i pracowników, pracodawca składa wniosek  
na szkolenie zatrudnionych pracowników. Dyrektor poinformowała, że w 2018 r. zostanie 



przeszkolona mniejsza liczba osób z KFS, z uwagi na otrzymane mniejsze środki.  
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, czy Dyrektor posiada informację, ile firm utrzymuje  
się na rynku pracy dłużej od wymaganego okresu 12 miesięcy w związku z pozyskaniem 
jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Z przedstawionej informacji 
wynika, że w ubiegłym roku urząd z otrzymanych środków wydał 2 975 494,51 zł  
i 153 osoby zostały objęte tą formą. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  
że urząd nie prowadzi dokładnych statystyk, ale około 60-70% osób kontynuuje prowadzenie 
działalności gospodarczej dłużej niż jeden rok. Jako młodzi przedsiębiorcy również mogą 
korzystają ze środków Funduszu Pracy wówczas, składają wnioski na staże bądź inną formę 
aktywizacji osoby bezrobotnej. Dodała, że na rok bieżący na podjęcie działalności 
gospodarczej zostały przeznaczone jednorazowo środki dla 74 osób. Jeżeli zapotrzebowanie 
byłoby większe to urząd na pewno wystąpi z wnioskiem o pozyskanie dodatkowych środków 
z rezerwy Ministra.  
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, jakie działalności gospodarcze były zakładane. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  
że były to przede wszystkim, usługi wszelkiego rodzaju np. zakłady kosmetyczne, fryzjerskie, 
fotograficzne, stolarnie, biura rachunkowe.  
 
Przewodniczący Paweł Sławiński zapytał, czy obcokrajowcy podejmujący pracę w Polsce, 
głównie z Ukrainy, muszą rejestrować swój pobyt przez urząd pracy, czy odbywa się to tylko 
przez urząd wojewódzki. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  
że od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się przepisy i zasady w wyniku, których to powiatowy urząd 
pracy przejął te zadania. Wcześniej wydawane były tylko informacje Starosty. Osoby 
składające wnioski muszą opłacić 30 zł i złożyć odpowiedni wniosek. Powiatowy Urząd 
Pracy ma na podjęcie decyzji 7 lub 30 dni jeżeli sprawa jest skomplikowana. Wydając 
decyzję urząd pracy pozyskuje informacje ze Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, 
Procedura jest pracochłonna, bo wydając decyzje musi zasięgnąć informacji z różnych źródeł.  
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie - 
Bogusława Florek. 

  
Ad. 6 Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
Wniosek, BRZ.0012.2.38.2018.MR, przewodniczącego komisji Pawła Sławińskiego  
w sprawie usunięcia dzikiego wysypiska śmieci powstałego przy drodze powiatowej  
na odc. Krzymów – Piaski, przy wjeździe do m. Krzymów. 
 
 
 
 
 
 
 



Na tym o godz. 14:30 zakończono 38. posiedzenie. 
  
 

Protokół sporządziła:  
 
Magdalena Romankiewicz 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 
 Paweł Sławiński 
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