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Protokół Nr 4/2003 
z IV posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 28 lutego 2003 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1415 i trwało do godz. 1530.  
W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji.  
Radni nieobecni:  
- Bolesław Paulski,  
- Stanisław Szymoniak.  
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.   
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Marian Mielczarek – Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, 
-  Jadwiga Domagalska – Główny Księgowy PUP w Gryfinie,  
- Małgorzata Szwajczuk – Kierownik Referatu ds. pośrednictwa pracy, 

instrumentów rynku pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń bezrobotnych 
PUP w Gryfinie.    

 Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan 
Józef Medyński. Na wstępie przedstawił porządek obrad (zał. nr 2)                    
i poinformował, że w planie pracy komisji na ten miesiąc były również 
materiały sesyjne, ale w związku z tym, że nie ma sesji nie został on ujęty          
w porządku obrad. W wyniku głosowania projekt porządku obrad został 
przyjęty jednogłośnie.   
 
Ad. 2.  
1) Strukturę bezrobocia w powiecie gryfińskim omówił Kierownik 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Pan Marian Mielczarek (zał. nr 3). 
Podkreślił, że obecnie mamy ponad 10 tys. bezrobotnych. Stopa bezrobocia na 
koniec stycznia wyniosła 28,8%. W stosunku do roku ubiegłego przybyło 1.300 
osób bezrobotnych. W porównaniu z Chojną, obecnie w Gryfinie jest większy 
napływ bezrobotnych, ma na to wpływ sytuacja na szczecińskim rynku pracy.              
2) W dalszej kolejności Kierownik PUP omówił zasady wydatkowania środków     
z Funduszu Pracy (zał. nr 3). W zeszłym roku PUP wydał z Funduszu Pracy 
prawie 20 mln zł., 1/3 tego budżetu stanowią zasiłki i świadczenia 
przedemerytalne. Nie więcej niż 10% środków z tego funduszu można 
przeznaczyć na programy specjalne. Aktywnymi formami przeciwdziałania 
bezrobociu objęliśmy 579 osób. 
Przewodniczący – co to są prace społeczno - użyteczne?       
M. Szwajczuk – są to prace w jednostkach administracyjnych w zakresie 
oświaty, kultury i sportu. Osoby są zatrudniane na ½ etatu, natomiast PUP 
refunduje połowę wynagrodzenia tej osoby.  
Radna G. Łogin – jaka jest efektywność szkoleń ? 
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M. Mielczarek – zasadniczo efektywność powinna sprawdzona po pół roku od 
momentu zakończenia szkolenia. Obecnie wynosi ona 38%, a dokładne dane 
będziemy mieli w kwietniu.  
M. Szwajczuk – kładziemy największy nacisk na szkolenia. Odbywały się one 
n zasadzie potwierdzenia zatrudnienia u danego pracodawcy po zakończeniu 
szkolenia.  
Radny R. Laska – czy jest to jakoś kontrolowane, czy po szkoleniu te osoby są 
zatrudniane?  
M. Szwajczuk – czas od momentu złożenia wniosku do przeszkolenia wynosi 
najczęściej 3-4 miesiące, więc może to ulec zmianie możliwość zatrudnienia u 
danego pracodawcy, ale pilotujemy to i na bieżąco sprawdzamy.  
M. Mielczarek – trzeba zauważyć, że szkolenie jest na całe życie, więc 
efektywność rozciąga się tu w dłuższym czasie.  
Radna G. Łogin – jakie są priorytety w organizowaniu szkoleń?    
M. Szwajczuk – w zeszłym roku było to potwierdzane przez pracodawcę, że 
zatrudni dane osoby po przeszkoleniu. My jednak oprócz tego sami 
organizujemy szkolenia, badając najpierw jakie oferty pracy wpływają do PUP     
i w jakich zawodach podejmują pracę bezrobotni.  
Radny R. Laska – na jakich zasadach zostało zatrudnionych 30 osób w ramach 
środków z AWRSP?  
M. Mielczarek – otrzymaliśmy 114 tys. zł z AWRSP na zatrudnienie osób, 
byłych pracowników PGR w ramach prac porządkowych na terenach gmin. 
Głównym celem tego programu było zapewnienie tym osobom przez okres         
5 miesięcy środków bytowych. Brały w nim udział tylko gminy z południa 
powiatu. Po tym okresie gmina miała obowiązek zatrudnić 10% tych osób, które 
brały w nim udział. Szkoda więc, że gminy z północy powiatu nie wyraziły 
zainteresowania tym programem.  
3) Następnie Kierownik PUP omówił strukturę budżetu jego jednostki. 
Podkreślił, że już 4 rok urzędy pracy znajdują się w strukturach samorządu 
powiatowego i od tego momentu zaczęły się ich problemy finansowe. Środki 
finansowe, które urząd dostaje na wydatki rzeczowe wystarczają tylko na            
I kwartał roku budżetowego. Później muszą pisać wnioski do Zarządu, które są 
opiniowane przez Komisję Budżetową i stają na sesji Rady Powiatu. W tym 
roku na normalne funkcjonowanie urzędu brakuje 119 tys. zł.    
J. Domagalska – co roku w ramach prac nad projektem budżetu jest robiony 
plan wydatków naszej jednostki w następnym roku, który jest składany do Pani 
Skarbnik. Jednak później otrzymuję telefon, że muszę się zmieścić w kwocie 
800 tys. zł dotacji i jest on ponownie robiony w ramach tych środków. Z góry 
wiadomo jednak, że tych środków będzie za mało. W tej postaci jest on 
przyjmowany przez Radę Powiatu w ramach zatwierdzania całego budżetu 
powiatu. Przygotowałam zestawienie na co potrzebne są środki finansowe         
w kwocie 119 tys.zł, których brakuje nam w tegorocznym budżecie (zał. nr 4).   
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Radny R Laska – niestety samorządy nie „paliły” się do przejęcia urzędów 
pracy, a gdy się to już stało nie dostały odpowiednich środków finansowych. 
Myślę, ze powinniśmy się tym zająć w momencie przygotowywania projektu 
budżetu, jest tu odpowiednia procedura jego przygotowywania. Wtedy 
zwrócimy szczególną uwagę na niedofinansowanie Państwa jednostki. Szkoda, 
że nie trafiają do nas te plany, które są przygotowywane przez jednostki w 
trakcie prac nad projektem budżetu.      
Radny G. Łogin – czy składacie państwo plan potrzeb przed tworzeniem 
budżetu? 
J. Domagalska – jest to robione, potem jednak musimy się zmieścić w kwocie 
przyznanej dotacji.  
Radny R. Laska – co robią osoby zatrudniane w ramach robót publicznych?  
M. Mielczarek – przyjmują petentów, gdyż codziennie przychodzi do nas      
ok. 250-300 osób.  W zeszłym roku ze względu na sytuację finansowa 
musieliśmy 3 osoby zwolnić, a niestety bezrobotnych osób, których należy 
obsłużyć przybywa.   
Wniosek Komisji: Jakie są możliwości zwiększenia budżetu dla Powiatowego 
Urzędu Pracy  w Gryfinie powyżej przyznanej dotacji w wysokości 800 tys. zł?  
Komisja wnioskuje o przygotowanie propozycji przez p. Skarbnik.   
 
Ad. 3.  
Przewodniczący – ustalimy termin kolejnego posiedzenia komisji już w 
miesiącu marcu. Proponuję 18 marca b.r. o godz. 1400.    
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger  
 
 
       Przewodniczący Komisji  
 
             Józef Medyński  
 


