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Protokół Nr 4/2003  
z IV posiedzenia Komisji Gospodarki  

w dniu 21 lutego 2003 r.  
 

Posiedzenie odbyło się w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnie. 
Rozpoczęło się o godz. 1205 i trwało do godz. 1600.  
W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji .  
Radni nieobecni: 
- Bolesław Paulski .  
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.  
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Magdalena Łozińska – Różak – Naczelnik Wydziału Architektury                     

i Budownictwa, 
- Marian Mielczarek – Kierownik Powiatowego Urzedu Pracy w Gryfinie,  
- Teresa Klisowska – Kierownik Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnie.  
 Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Pani 
Aleksandra Zielińska. Na wstępie przedstawiła porządek obrad (zał. nr 2)            
i poinformowała, że z planu pracy komisji nie został tu umieszczone punkty 
dotyczące Biura Promocji ze względu na brak materiałów. Zaproponowała  
ponadto wykreślenie z porządku obrad pkt 5 dotyczącego opiniowania 
wniosków o dotacje z PFOŚiGW ze względu na to, że wnioski są jeszcze          
w trakcie obróbki, a rozszerzenie porządku obrad o sprawę dopłat bezpośrednich 
dla rolników po wejściu Polski do Unii Europejskiej.    
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3.  
W wyniku głosowania protokół z III posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu     
24 stycznia 2003 r. został przyjęty jednogłośnie.   
 
Ad. 4.  
Strategię Powiatu Gryfińskiego przedstawiła Pani Magdalena Łozińska – Różak. 
Poinformowała, że jest ona wynikiem pracy wielu ludzi, którzy przy mocy 
eksperta sformułowali misję oraz priorytety pierwszorzędne i drugorzędne do 
zrealizowania w ciągu następnych 10 lat, które powinny być w 50% 
sfinansowane z budżetu powiatu.  
Radny A. Szelążek – na czym ma polegać przeznaczenie 50% środków               
z budżetu na priorytety?     
M. Łozińska - Różak – strategia jest powiązana z wieloletnimi planami 
inwestycyjnymi.  
Radny K. Ziętek – ma to być realizowane przy pomocy środków unijnych.  
M. Łozińska – Różak – żeby uzyskać jakieś środki musimy mieć strategię.        
W dalszej kolejności przy pomocy pracowników Starostwa zostały opracowane 
programy operacyjne do strategii. Jest tam wiele ciekawych nowatorskich 
pomysłów do zrealizowania, niekoniecznie wymagających dużych nakładów 
finansowych.  Jest to przygotowane i czeka na realizację.  
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Przewodnicząca – czyli pod strategię mamy częściowo opracowane programy 
operacyjne?  
Radny J. Medyński – czego dokładnie dotyczą te plany operacyjne? 
M. Łozińska – Różak – mam je ze sobą, więc udostępnię je Państwu do 
zapoznania się.  
Wnioski Komisji:  1) Komisja wnioskuje, aby Zarząd wypracował priorytety     
w odniesieniu do opracowanych programów operacyjnych w ramach Strategii 
Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Gryfińskiego.   
2) Komisja składa zapytanie, na jakim etapie jest tworzenie Biura Promocji, 
Informacji i Współpracy Międzynarodowej? 
 
Ad. 6.  
Zadania Powiatowego Urzędu Pracy przedstawił Kierownik PUP w Gryfinie 
Pan Marian Mielczarek. Omówił strukturę bezrobocia w naszym powiecie      
(zał. nr 3). Podkreślił, że w chwili obecnej stopa bezrobocia wynosi 28%            
i dynamika jego rozwoju jest wyższa niż w województwie, jak również w kraju. 
W poprzednim roku zostało zarejestrowanych 1.300 nowych bezrobotnych, co 
ma związek z upadkiem wielu szczecińskich zakładów pracy, a w samym 
miesiącu styczniu b.r. - 340 osób.  Na cele związane z aktywizacją bezrobotnych 
dysponujemy  Funduszem Pracy, z którego jednak 1/3 środków jest wydawane 
na zasiłki i świadczenia przedemerytalne.   
Radny A. Szelążek – czego dotyczy efektywność zatrudnienia, jak to wygląda 
w odniesieniu do szkoleń?  
M. Mielczarek – jest ona badana po 3 miesiącach, pół roku i na koniec roku.  
Sprawdzamy wtedy, jaka jest efektywność zatrudnienia po zastosowaniu 
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.   
T. Klisowska – w odniesieniu do szkoleń przy indywidualnych, przed 
skierowaniem na nie wymagamy zaświadczenia o przyszłego pracodawcy, że 
zatrudni daną osobę po odbyciu szkolenia, natomiast przy grupowych tego 
wymogu nie ma, więc z tą efektywnością jest różnie.  
 W dalszej kolejności Kierownik PUP omówił obowiązujące stawki, limity     
wskaźniki w odniesieniu do poszczególnych świadczeń dla bezrobotnych       
(zał. nr 4).   
Radny K. Ziętek – jakie zapotrzebowanie składały gminy na prace 
interwencyjne i roboty publiczne?  
M. Mielczarek – jak będzie wyglądał ten rok jeszcze nie wiem, gdyż nie mam 
jeszcze decyzji o środkach finansowych. Środki będą w podobnej wielkości, jak 
w roku ubiegłym, natomiast jak będą dzielone nie umiem na to odpowiedzieć. 
Wiem, że na pewno będzie realizowany program „Pierwsza praca”. Chcemy 
również nadal współpracować z AWRSP, by dalej przy pomocy środków            
z Agencji i środków z Funduszu Pracy zagospodarować jakoś byłych 
pracowników PGR lub członków ich rodzin. Na pewno z funduszu nie mogę na 
program specjalny przeznaczyć więcej niż 10% środków, dużo więcej będzie 
musiała przeznaczyć AWRSP. Wysokość algorytmu będzie znana w miesiącu 
kwietniu. Potem my przygotujemy propozycję podziału tych środków na 
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zadania Powiatowej Radzie Zatrudnienia, która to zatwierdza. Dopiero po tym 
będzie mogli wszystkie zadania realizować. W tej chwili możemy się tylko 
wstępnie przygotowywać do realizacji programu przy współpracy z AWRSP. 
Przewodnicząca – czy możemy na podstawie jakiś przesłanek sadzić, że w tym 
roku AWRSP nie wejdzie w ten program? 
M. Mielczarek – na razie nie, być może zostaną one nieco zmniejszone.  
Radny K. Ziętek – jakie jest kryterium podziału środków finansowych na 
poszczególne gminy, wg kolejności wniosków, czy ilości bezrobotnych? 
T. Klisowska – jak przyjdzie algorytm mamy już konkretne wskaźniki, ile 
środków możemy przeznaczyć na poszczególne zadania. Po zatwierdzeniu tego 
przez Powiatową Radę Zatrudnienia w odniesieniu do 4 gmin realizuje te 
zadania Gryfino, a w odniesieniu do 5 z południa powiatu – Chojna.                 
W odniesieniu do programów realizowanych przy współpracy z AWRSP,  
środki te dzielimy po równo między wszystkie gminy. Już w tej chwili wstępne 
zapotrzebowanie na zatrudnienie osób w ramach tego programu zostało złożone. 
My robimy zbiorówkę i zgłaszamy to agencji, która decyduje na ile osób jest              
w stanie dać środki. 
M. Mielczarek – chciałbym podkreślić, że współpraca z AWRSP układa się 
bardzo dobrze, rozpocząłem ją jako pierwszy w województwie. Chciałbym 
jeszcze Państwu powiedzieć na temat składki zdrowotnej, która płacimy za 
bezrobotnych bez prawa do zasiłku, która przychodzi do nas z budżetu państwa i 
jest środkiem budżetowym. Na rok bieżący mamy przewidywane wykonanie w 
wysokości 1.852 tys. zł.. Otrzymaliśmy środki w wysokości 977 tys. zł. W  tym 
roku może zabraknąć nam 875 tys. zł. Bywało tak w latach ubiegłych, że jak nie 
dostaliśmy tych środków z budżetu państwa, ZUS blokował nam konta. Piszemy 
już w tej sprawie pismo do wojewody.  
 W dalszej kolejności Kierownik PUP Marian Miel czarek omówił budżet 
jednostki. 
M. Mielczarek – chciałbym jeszcze omówić finanse samego urzędu. Od 
momentu jak się staliśmy pracownikami samorządowymi w 2000 r., rząd 
scedował uprawnienia i zobowiązania na samorządy, ale też automatycznie 
przekazał o 15% mniej środków finansowych na utrzymanie urzędów.             
Ta sytuacja trwa do tej pory. W zeszłym roku dostaliśmy jeszcze mniej środków 
o 12% i musieliśmy zrezygnować z zatrudnienia 3 osób. W tym roku sytuacja 
jest jeszcze gorsza brakuje nam 50% środków na wydatki  rzeczowe. Obydwa 
urzędy w Gryfinie i Chojnie będą nas kosztowały po 45 tys. zł każdy, czyli 
łącznie 90 tys. zł na eksploatację obydwu budynków. Natomiast w budżecie na 
ten rok dostaliśmy 43.720 zł. na wydatki rzeczowe. Przy tworzeniu budżetu są 
robione 2 projekty, ten który robimy wg rzeczywistych potrzeb i ten który jest 
robiony wg wskaźników, który jest potem zatwierdzany przez Radę Powiatu.     
Z góry wiadomo, że tych środków zabraknie, jednak niektóre urzędy z góry na 
te braki mają przewidzianą rezerwę w budżecie. My musimy o te środki prosić, 
pisać pisma do Zarządu. Byłem już z wnioskiem w tej sprawie u p. Skarbnik, 
brakuje nam na ten rok 119 tys. zł. Temat został jednak odłożony do miesiąca 
kwietnia.   
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T. Klisowska – w całym kraju jest tak, że na wydatki rzeczowe urzędy dostają   
1/3 środków z ministerstwa, natomiast resztę dokładają samorządy powiatowe.   
Radny K. Ziętek – chciałbym się jeszcze dowiedzieć, jakie są koszty 
funkcjonowania Filii PUP w Chojnie w byłym internacie w porównaniu do 
wynajmowanych pomieszczeń w banku?    
T. Klisowska – na pewno są tu lepsze warunki pracy, w banku płaciliśmy 
łącznie z mediami ok. 2.500 zł za dzierżawę, ale koszty są porównywalne, gdyż 
tu płacimy dużo więcej za ogrzewanie. Starostwo dzierżawi tylko 50% budynku, 
a ogrzewa cały budynek.  
Radny H. Kaczmar – musimy tym tematem głębiej się zająć przed 
przyjmowaniem budżetu, gdyż do tej pory nie mieliśmy informacji, że jest takie 
niedofinansowanie jednostek organizacyjnych.   
Radny A. Szelazek – w budżecie jednostki nie ma środków na podstawowe 
utrzymanie jednostki. Tak nie powinno być.  
M. Mielczarek – w innych powiatach jest tak, że budżet jest uchwalany na 
podstawie otrzymanej dotacji. Jednak od razu tworzy się rezerwę na pokrycie 
faktycznych kosztów funkcjonowania urzędu.  
Przewodnicząca – niestety poprzez środki finansowe, którymi Państwo 
dysponujecie nie rozwiążemy problemu tworzenia nowych miejsc pracy.  
Radny A. Szelążek – czy są prowadzone szkolenia osób z wykształceniem 
wyższym?   
T. Klisowska – szkoleń najbardziej potrzebują osoby z wykształceniem 
podstawowym, którzy nie mają w ogóle świadomości w poszukiwaniu pracy.. 
Obecnie średni koszt form aktywnych przeciwdziałania bezrobociu wynosi 
2.700 zł. Szkolenia kosztują od 800 zł do 3.500 zł. Najdroższe są szkolenia 
spawaczy z wysokimi kwalifikacjami, które kosztują ok. 3.500 zł - 3.600 zł.  
Przewodnicząca – co Państwo robicie w zakresie szkoleń osób w związku          
z informacją o integracji europejskiej?  
T. Klisowska - zostały już osoby wytypowane przez gminy, które zostały 
zatwierdzone przez Wojewodę. Będzie szkolenie  w Szczecinie w dniach          
27-28 lutego. Jest finansowane ze rezerwy ministra.  

Na zakończenie Przewodnicząca Komisji Pani Aleksandra Zielińska 
zapoznała członków komisji z zasadami dopłat bezpośrednich dla rolników po 
wejściu Polski do Unii Europejskiej.   
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger      
 

Przewodnicząca Komisji  

    Aleksandra Zielińska  

        

 


