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PROTOKÓŁ NR 51/2006 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 28.08.2006 r. 

 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 16.00. W posiedzeniu udział wzięło  
4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Gryfinie Marian Mielczarek oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Wacław Gołąb. Posiedzenie otworzyła, stwierdziła quorum i obrady poprowadziła 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Gabriela Kotowicz. Głównym punktem posiedzenia było przyjęcie informacji  
o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w szczególności o podejmowanych 
działaniach ograniczających bezrobocie w powiecie, a także o profilach kształcenia młodzieży  
wobec potrzeb rynku pracy. 
 
Porządek obrad 51 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Protokół nr 50 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek omówił stan  
i strukturę bezrobocia w powiecie na sierpień 2006 roku z podziałem na gminy wykazując 
utrzymującą się tendencję spadkową i najniższy wskaźnik bezrobocia od 2002 roku. Dyrektor 
powiedział, że wskaźnik bezrobocia w powiecie gryfińskim wynosi 12,3 % według stanu  
na dzień 31 lipca 2006 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie z roku na rok pozyskuje 
coraz większe środki Funduszu Pracy na aktywizację zawodową, pozyskano środki  
na realizację programów w ramach działania 1.2 Wspieranie młodzieży na rynku pracy  
i 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. Pan Dyrektor PUP 
przeanalizował zawody deficytowe i nadwyżkowe wg stanu na koniec 2005 r. a oferty pracy 
na bieżącym rynku. (prezentowany materiał poglądowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu) 
 
Radny Maciej Racinowski zapytał, czym podyktowany jest utrzymujący się od ośmiu 
miesięcy spadek bezrobocia w powiecie?  
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek odpowiedział,  
że w spadku bezrobocia pomagają wpływające od potencjalnych pracodawców oferty pracy  
do Powiatowego Urzędu Pracy, również osoby samodzielnie znajdujące pracę, które 
otrzymują dodatki aktywizacyjne, ale także wyjazdy za granicę.  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że są coraz większe trudności  
w znalezieniu chętnych do przyuczenia do zawodu do pracy w urzędzie. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek powiedział, że na 
wniosek urzędów pracy ministerstwo przygotowuje zapis do ustawy o tym, że urzędy pracy 
nie będą ubezpieczały zdrowotnie osób, które rejestrują się wyłącznie dla uzyskania 
świadczeń medycznych, co mogłoby wpłynąć na zmniejszenie ilości osób zarejestrowanych 
jako bezrobotne. 
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Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński powiedział, że są duże braki w wykwalifikowanej 
kadrze zwłaszcza w budownictwie, co widać podczas ogłaszanych naborów na stanowiska 
pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że dużo osób rezygnuje z pracy 
ze względu na niskie wynagrodzenie i wyjeżdża za granicę.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wacław Gołąb przedstawił 
profile i zawody w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat gryfiński 
(materiał stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) a materiały dotyczące naboru  
do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007 zostały przekazane Radnym  
do zapoznania się (materiał stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przeanalizował nabór do poszczególnych 
szkół z podziałem na gminy podkreślając najtrudniejszą sytuację w Gminie Mieszkowice. Pan 
Naczelnik powiedział, że ZSP w Mieszkowicach z uwagi na problemy z naborem powinno 
znaleźć swoje miejsce wśród innych szkół, Licea Profilowane będą wygaszane od 2006 roku 
a szkolnictwo zawodowe cieszy się dużym zainteresowaniem i powinno otrzymać większe 
wsparcie. 
 
Radny Ryszard Laska zapytał, ilu jest rocznie absolwentów gimnazjum? 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wacław Gołąb odpowiedział, 
że w roku 2006 było 1028 absolwentów gimnazjum, z czego 262 uczniów podjęło naukę poza 
granicami powiatu. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz podziękowała za przygotowanie prezentacji 
zaproszonym gościom i zamknęła posiedzenie komisji. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodnicząca Komisji 
 

 Gabriela Kotowicz 
 

 


