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PROTOKÓŁ NR 36/2005 
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 28 października 2005 r. 
                 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.30 i trwało do godz. 15.30. W posiedzeniu wzięło 
udział 5 członków Komisji (lista obecności – zał. nr 1), a także Skarbnik Powiatu 
Gryfińskiego Lilianna Ochmańska i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian 
Mielczarek.  
Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Józef  Medyński. Porządek 
obrad 36 posiedzenia Komisji został przyjęty bez zmian. Protokół z 35 posiedzenia Komisji 
został przyjęty jednogłośnie.  
 
Głównym punktem posiedzenia było: 

1. Powiatowy Urząd Pracy – informacja o stanie bezrobocia i podejmowanych 
działaniach prowadzących do ograniczenia bezrobocia. 

2. Wypracowanie propozycji, wniosków, sugestii do budżetu na 2006 r. 
 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek powiedział,  
że bezrobocie od stycznia 2004 roku spadło o około 2 tys. osób. Tendencja spadkowa jest 
dobra, dlatego że do grudnia 2003 r. bezrobocie rosło. Dyrektor omówił działania 
podejmowane przez Urząd Pracy jak również m.in. środki pozyskiwane przez Powiatowy 
Urząd Pracy (zał. nr 2).  
Z Europejskiego Funduszu Pracy w zeszłym roku Powiatowy Urząd Pracy pozyskał kwotę  
w wysokości około 800 000 złotych, natomiast w tym roku ponad 2 300 000 złotych. 
Dyrektor powiedział również, że od 1 listopada br. w ustawie o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy zostały wprowadzone trzy zmiany : 

 Osoby prowadzące gospodarstwa domowe będą mogły zatrudniać osoby pomagające 
w prowadzeniu tych gospodarstw a następnie będą mogły odliczyć sobie z podatku 
dochodowego część składki ZUS - owskiej, którą płaci pracodawca. 

 Prace społeczno – użyteczne w gminach. Będzie można kierować do gmin osoby  
bez prawa do zasiłku na 10 godzin pracy tygodniowo. Wynagrodzenie będzie wynosiło  
6 złotych na godzinę. 60% kwoty refunduje Powiatowy Urząd Pracy a pozostałą kwotę dana 
gmina. Osoby bezrobotne można skierować na w/w prace tylko w miejscu zamieszkania  
lub pobytu. Bezrobotny może wykonywać prace społeczno – użyteczne przez 12 miesięcy.  

 Powrót do wypłacania świadczeń i zasiłków przedemerytalnych.  
Przewodniczący Komisji Józef Medyński zapytał czy na prace społeczno – użyteczne  
w gminach bezrobotni będą musieli zgłaszać się sami czy będą na te prace kierowani przez 
Powiatowy Urząd Pracy.  
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek odpowiedział, 
że bezrobotny będzie kierowany na prace społeczno – użyteczne w gminach przez Powiatowy 
Urząd Pracy. Każda osoba która odmówi podjęcia pracy straci status bezrobotnego na okres  
3 miesięcy. 
Radny Stanisław Szymoniak zapytał czy Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek odpowiedział,  
że PUP dysponuje takimi środkami i mogą być one wydawane na szkolenia. Osoby 
niepełnosprawne zarejestrowane w Urzędzie Pracy korzystają z Funduszu Pracy. Jeżeli 
szkolenie osoby niepełnosprawnej przekracza kwotę średniego dwumiesięcznego 
wynagrodzenia wówczas różnica może zostać pokryta ze środków z PFRON-u do wysokości 
dziesięciokrotności miesięcznego wynagrodzenia. 
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W związku z wyczerpaniem tematu obrady Komisji opuścił Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy Pan Marian Mielczarek. 
Radny Stanisław Szymoniak powiedział, że według niego zatrudnienie w powiecie 
gryfińskim w 2006 r nie powinno już wzrastać - tak jak to miało miejsce w 2005 r.  
Skarbik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że wzrost wydatków  
na administrację w tym roku był spowodowany m.in. nagrodami jubileuszowymi i odprawami 
emerytalno – rentowymi.  
Radny Stanisław Szymoniak powiedział, że przekazuje opinie od społeczeństwa, które 
twierdzi, że starostwo ma przerost pracowników. Radny dodał również, że według informacji, 
które posiada to pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie od trzech czy nawet 
czterech lat nie otrzymali żadnych podwyżek nawet ustawowych związanych z inflacją.  
W związku z powyższym Pan Szymoniak powiedział, że należałoby te informacje i opinie 
wziąć pod uwagę przy konstruowaniu budżetu na 2006 r. 
Skarbik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że od trzech lat stosowana jest 
jednolita polityka wobec wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu gryfińskiego. 
Kwestia podwyżek jest kwestią wewnętrzną dyrektora każdej jednostki.  
Pani Skarbnik powiedziała również, że poza zadaniami priorytetowymi do budżetu, które 
radni przyjęli na sesji wrześniowej to innych wniosków nie było. Jeśli chodzi o dane ogólne 
do budżetu powiatu to, jak co roku Minister Finansów przysłał planowane kwoty dochodów 
własnych powiatu gryfińskiego. Na rok 2006 planowane dochody z tytułu udziału  
we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 6 084 813 złotych. 
Roczna kwota subwencji ogólnej na rok 2006 wynosi 21 848 000 złotych, z czego część 
wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 3 623 858 złotych. Część równoważąca wynosi  
1 717 780 złotych i na nią składa się m.in. wielkość wydawanych środków na rodziny 
zastępcze. Jeżeli dany samorząd idzie bardziej w kierunku rodzin zastępczych i wydaje na ten 
cel większe środki tym jest to uzupełniane jak również w tej części równoważącej, – jeśli 
nasza sieć dróg powiatowych jest wyższa od średniej ilości dróg powiatowych na terenie 
powiatów w Polsce, to samorząd powiatowy dostaje pieniądze w wysokości 1 400 000 
złotych a na rodziny zastępcze około 300 000 złotych i część oświatową subwencji ogólnej  
w wysokości 16 506 297 złotych. Niewątpliwie jednak należy się spodziewać, że kwota  
subwencji oświatowej zostanie zmniejszona o sumę około 400 000 złotych, ponieważ  
w szkołach jest mniej dzieci niż to zostało wcześniej zapisane w założeniach do budżetu  
na rok 2006. Pani Skarbnik dodała, że powiat dostał od Wojewody Zachodniopomorskiego, 
ustalone ogólne kwoty dotacji celowej na finansowanie ustawowo zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej, innej zleconej ustawami jednostkom samorządu terytorialnego  
oraz dotacji na zadania własne na podstawie Porozumień. Z najważniejszych kwot -1 726 000 
złotych powiat dostanie na zasiłki dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Jeżeli chodzi 
o budżet na przyszły rok i dotacje dla powiatu gryfińskiego to poziom finansowania  
jest zbliżonym do poziomu z ubiegłego roku. 
 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Komisji, Radni udali się na uroczyste otwarcie 
drogi Bartkowo-Gajki. 
 
 
` 
       Przewodniczący Komisji 
             Józef Medyński 
 
 
Protokołowała: 
Agnieszka Małyszko 


