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PROTOKÓŁ NR 29/2005 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 18 marca 2005 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do godz. 15.00, w budynku 
Powiatowego Urzędu Pracy – Filia w Chojnie. W posiedzeniu wzięło udział  
4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie – Filia w Chojnie Pani Teresa Klisowska oraz Kierownik 
Referatu Pośrednictwa Pracy w Chojnie Pani Małgorzata Rąpała – Zygmunt.  
Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Pani Aleksandra 
Zielińska. 
Protokół z 28 posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Głównym punktem posiedzenia było:  
1. Możliwości wpływu Rady Powiatu na kreowanie rozwoju gospodarczego  

w Powiecie Gryfińskim, tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie 
bezrobociu. Powiatowy Urząd Pracy – aktywizacja zawodowa bezrobotnych. 
Przedstawienie projektu „Apetyt na Europę”. 

 
Dyrektor PUP w Gryfinie – Filia w Chojnie Pani T. Klisowska: powiedziała,  
że zadania Urzędu Pracy są nakreślone w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych 
do ustawy o promocji rynku pracy. Urząd Pracy powołany jest po to, aby łagodzić 
skutki bezrobocia i zajmować się osobami, które potrzebują wsparcia, natomiast 
tworzeniem miejsc pracy zajmują się pracodawcy. Warunki tworzenia nowych miejsc 
pracy tworzy Sejm i Senat w postaci różnego rodzaju ustaw finansowych,  
w mniejszym stopniu samorządy gmin i powiatów. 
Przewodnicząca A. Zielińska: zapytała, czy do zadań Powiatowego Urzędu Pracy 
należy również wspieranie przedsiębiorców. 
Radny A. Szelążek: dodał, że chyba do zadań Powiatowego Urzędu Pracy należy 
również przeprowadzanie różnego rodzaju szkoleń, aby zmieniać kwalifikacje 
zawodowe osób, które nie mogą znaleźć pracy.  
T. Klisowska: odpowiedziała, że celem Urzędu Pracy jest wspieranie tych osób, które 
sobie na rynku pracy nie radzą, ale również wspieranie pracodawców. Istnieją dotacje 
dla bezrobotnych na tworzenie miejsc pracy dla siebie i dotacje na wyposażenie  
i doposażenie miejsc pracy dla pracodawców, są to zmiany zapisane w nowej ustawie 
(za pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy weszła refundacja kosztów tworzenia 
nowych miejsc pracy). 
Radny A. Szelążek: zapytał, czy Urząd Pracy, aby otrzymać pieniądze na realizację 
swoich zadań składa projekty i wnioski czy też dostaje konkretne pieniądze celowe 
bez  działań na zewnątrz. 
Dyrektor T. Klisowska: odpowiedziała, że wszystkie urzędy w kraju otrzymują 
pieniądze z budżetu państwa, natomiast każdy urząd może dodatkowo sięgnąć po 
dodatkowe środki pisząc projekty i my to czynimy. T. Klisowska dodała również,  
że w tym roku projekty unijne zostały zatwierdzone i Urząd Pracy będzie dysponował 
kwotą 7.408.000 zł.  
Pani Dyrektor przedstawiła liczbę osób  bezrobotnych objętych aktywnymi formami 
przeciwdziałania bezrobociu w 2004 r. (zał. nr 2).  
Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy w Chojnie Pani Małgorzata Rąpała – 
Zygmunt: powiedziała, że Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie – Filia w Chojnie jest 
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autorem projektu „Apetyt na Europę” realizowanego w ramach Programu Leonardo  
da Vinci – program Unii Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego. Program 
ten jest realizowany od 1 sierpnia 2004 r. a jego zakończenie nastąpi we wrześniu 
2005 r. Urząd Pracy jest promotorem tego programu w związku z tym w sierpniu 
podpisaliśmy kontrakt z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci w Warszawie. 
Partnerem projektu jest Főrder – und Integrationszentrum Brandenburg w Neuenhagen 
– instytucja zajmująca się nauką, przekwalifikowaniami uczniów bezrobotnych  
w branży gastronomicznej, hotelarskiej. Projekt skierowany jest do bezrobotnej 
młodzieży z Powiatu Gryfińskiego do 25 roku życia, absolwentów kierunków 
gastronomicznych. W ramach programu 45 osób będzie uczestniczyło  
w trzytygodniowym szkoleniu kulturowo – językowym a po jego ukończeniu osoby  
te wyjadą na trzymiesięczny staż zagraniczny. Pierwsza 14 – osobowa grupa 
beneficjentów odbywała już staż we Frankfurcie nad Odrą, druga i trzecia grupa  
w Neuenhagen. (zał. nr 3). 
Dyrektor T. Klisowska: dodała, że 8 kwietnia planowana jest wizyta kilku osób 
zaangażowanych przy realizacji tego programu – pracowników PUP – w Neuenhagen. 
Przewodnicząca A. Zielińska: zapytała czy zainteresowanie Urzędu Pracy jest 
konieczne czy wynika z tego, że pracownicy tak chcą. 
Dyrektor T. Klisowska: odpowiedziała, że takie wizyty kontrolujące są wręcz 
wskazane. Można dzięki takiej wizycie zobaczyć, w jakich warunkach osoby, które 
wyjechały odbywają staż, pracują i mieszkają. T. Klisowska dodała również, że grupa 
osób, które tam się znajdują, posiada opiekuna, który mówi w języku polskim.  
Jest to niezbędne, ponieważ w jakichkolwiek trudnych sytuacjach te osoby zawsze 
mogą się porozumieć i otrzymać pomoc. 
Pani Małgorzata Rąpała – Zygmunt: powiedziała, że w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 2004 r. realizowane były dwa zadania. Jedno z działań 
skierowane było do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które nie 
ukończyły 25 roku życia. W ramach tego zadania bezrobotni byli objęci poradnictwem 
zawodowym i pośrednictwem pracy, szkoleniami i stażami. Łącznie w Powiecie 
Gryfińskim tymi działaniami objętych zostało 231 osób. Łączna kwota  
z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na ten cel wyniosła 714.000 
złotych. Drugie działanie skierowane było do osób powyżej 25 roku życia 
pozostających  długo bez pracy i zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. 90 osób 
objętych było poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy oraz szkoleniami  
w takich kierunkach jak: spawacz, kierowca wózków jezdniowych, sprzedawca oraz 
kurs komputerowy. 
Następnym programem,  który był zrealizowany dla osób bezrobotnych Powiatu 
Gryfińskiego był program pn. „Aktywność szansą na pracę”. Wniosek był złożony  
o dofinansowanie z rezerwy Marszałka. Termin realizacji tego projektu trwał od 14 
maja do 30 listopada 2004 r. Program był skierowany do osób w wieku od 25 do 45 lat 
posiadających wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie. Osoby te również 
nie posiadały umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz ich kwalifikacje były 
niedostosowane do wymagań obecnego rynku pracy. W ramach tego programu  
73 osoby skorzystały z poradnictwa zawodowego, ze szkolenia „Atrakcyjny 
pracownik”, a następnie zostały skierowane na prace interwencyjne w zakładach 
pracy. 
Kolejny program, który był realizowany w 2004 r. był to program wspierania 
ponownego zatrudnienia zwalnianych pracowników przemysłu stoczniowego. 
Program ten był realizowany już od 2002 r. Pracownicy, zwolnieni ze stoczni byli 
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przez nas kierowani na roboty publiczne – 15 osób. Udzielona zotała jedna pożyczka 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 5 osób skorzystało ze szkoleń. 
Następnym programem był program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku  
do 25 oraz absolwentów szkół wyższych z terenu powiatu gryfińskiego. Był  
to wniosek złożony o finansowanie z rezerwy Ministra. Program był realizowany  
od dnia 21 lipca 2004 r. do końca grudnia 2004 r. W ramach tego programu 18 osób 
było zatrudnionych na zasadzie robót publicznych.  
Następnym realizowanym programem był program aktywizacji osób młodych z terenu 
powiatu gryfińskiego i wniosek został złożony o dofinansowanie z rezerwy Ministra. 
Program był realizowany od marca do lipca 2004 r. W ramach tego programu 
bezrobotna młodzież odbywała prace interwencyjne – 8 osób. 
Radny A. Szelążek: zapytał, czy były składane projekty, na które nie otrzymano 
środków. 
Dyrektor T. Klisowska: odpowiedziała, że został odrzucony jeden projekt. Był  
to projekt składany o dofinansowanie z funduszu Phare w zeszłym roku. 
Radny A. Szelążek: zapytał, czego odrzucony projekt dotyczył. 
Pani Małgorzata Rąpała – Zygmunt: odpowiedziała, że dotyczył szkolenia  
i zatrudnienia osób bezrobotnych. Były to szkolenia m.in. z zakresu kształcenia 
specjalistów do spraw pozyskiwania środków z funduszy europejskich. 

 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
         Przewodnicząca Komisji 
                     Aleksandra Zielińska 
 
Protokołowała: 
Agnieszka Małyszko 

 


