Protokół Nr 10/13 z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się w dniu 24 października 2013 r.
w Starostwie Powiatowym w Łobzie,
ul. Konopnickiej 41
Rozpoczęcie obrad godz. 13,00
Zakończenie obrad godz. 15,00

Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.
Posiedzenie Komisji otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji pan Ryszard Sarna.
Powitał Członków Komisji oraz wszystkie osoby przybyłe na posiedzenie. Na podstawie list
obecności stwierdził quorum.
Ustalenie proponowanego porządku obrad
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Planowany porządek obrad.
Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Zapoznanie się z projektem Programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy w Powiecie Łobeskim na lata 2013 – 2020.
Informacja o aktualnym stanie bezrobocia w powiecie łobeskim na tle województwa i
kraju.
Wypracowanie propozycji tematyki programów zdrowotnych na 2014 rok.
Wnioski i oświadczenia.
Zamknięcie obrad.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Komisja jednogłośnie przyjęła protokół.
Zapoznanie się z projektem Programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy w Powiecie Łobeskim na lata 2013 – 2020.
Ryszard Sarna powiedział, że powiat łobeski znajduje się na pierwszym miejscu pod
względem bezrobocia w województwie. Doszliśmy do wniosku, że rozwiązaniem problemu
może być przygotowanie strategii. Podjął się tego Powiatowy Urząd Pracy. Materiał został
poddany konsultacjom społecznym i omówiony przez Zarząd Powiatu. Również Komisja
Spraw Społecznych powinna wypowiedzieć się na temat tego materiału. Aby dokument
można było przedstawić pod obrady Rady potrzebna jest jeszcze opinia związków
zawodowych.
Jarosław Namaczyński i Grzegorz Tokarski przedstawili Program przeciwdziałania
bezrobociu. Program skłania się głównie ku ekonomii społecznej oraz lepszej pracy z
prywatnymi przedsiębiorcami. Strategia, jaka dobra by nie była, nie rozwiąże problemu
bezrobocia, ponieważ ok. 60% bezrobotnych nie chce pracować. Według nowych przepisów,
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bezrobotni będą podzieleni na trzy grupy. W grupie pierwszej znajdą się bezrobotni aktywni,
którzy nie potrzebują specjalistycznej pomocy, a jedynie przedstawienia ofert pracy. W
drugiej wymagający wsparcia w postaci szkoleń czy staży. W grupie trzeciej natomiast znajdą
się bezrobotni oddaleni od rynku pracy, zagrożeni wykluczeniem społecznym. To nie
spowoduje znacznego spadku bezrobocia, może tylko coś uporządkuje. 25% sił przerobowych
urzędu zajmuje się rzeczywiście zwalczaniem bezrobocia, reszta to statystyki i obsługa
urzędu. Większość bezrobotnych zarejestrowana jest w PUP ze względu na składkę
zdrowotną.
Aby spadło bezrobocie potrzeba nowych inwestorów oraz wsparcia samorządów dla
firm.
Zbigniew Pałubiak zapytał, odnośnie nowej ustawy, jak „wyłapać” osoby, które nie są
zainteresowane pracą tylko świadczeniami zdrowotnymi.
Jarosław Namaczyński powiedział, że będzie to na zasadzie wywiadu z osobą bezrobotną.
Pośrednik pracy podczas rozmowy ma ocenić taką osobę, do której grupy ją zakwalifikować.
Ta osoba nie może wiedzieć, do której grupy będzie zakwalifikowana, bo pojawiłby się
problem dyskryminacji. PUP będzie rozliczany z pracy z dwoma pierwszymi grupami.
Zbigniew Pałubiak powiedział, że w informacji podane jest, że istnieje problem
dyskryminacji na tle płci. Rasy i wyznania. Czy tak jest?
Jarosław Namaczyński powiedział, że jest dyskryminacja pod względem płci.
Michał Karłowski powiedział, że ustawa, która ma wejść w przyszłym roku, przypomina
problem wprowadzenia innowacyjności. Przede wszystkim problem leży w sposobie
zarządzania tymi pieniędzmi. Jeśli dwa razy w roku przychodzą środki do PUP na
bezrobotnych do 30 r.ż. i powyżej 50 r.ż., to nikt nie zwraca uwagi, aby pójść w
dofinansowania istniejących miejsc pracy, nadal daje Siena staże. Najgorsze jest to, że
Warszawa i Urząd Marszałka powtarzają ciągle te same błędnie jest prowadzona
konsekwentna polityka wspomagania istniejących firm.
Halina Szymańska powiedziała, że pewne przepisy kształtują naszą rzeczywistość i musimy
w nich funkcjonować. Dodała, że skoro nie jesteśmy w stanie uniknąć bezrobocia, to trzeba
starać się coś robić, aby pomóc. Można np. stworzyć świetlice dla zagospodarowania osób
starszych w powiecie. Taka forma byłaby czymś innowacyjnym, ale dostosowanym do
obecnej sytuacji.
Jarosław Namaczyński powiedział, że to, o czym mówi pani Szymańska, to jedna z nisz do
wykorzystania przez ekonomię społeczną. CIS sam sobie nie poradzi z tym, ale po połączeniu
z jakimś prywatnym przedsiębiorcą, ma to rację bytu.
Ryszard Sarna powiedział, że ten temat był juz poruszany, ale nie mówiono tylko o osobach
starszych, ale też o dzieciach, aby spółdzielnie socjalne zajęły się opieką nad dziećmi. To jest
planowanie w sferze społecznej i będziemy dążyć do tego, aby ekonomia społeczna szła w
tym kierunku.
Halina Szymańska powiedziała, że chce zwrócić uwagę, że człowieka nie tylko trzeba
obsłużyć, ale ma też potrzeby kulturalne. Tak jak tworzy się świetlice dla dzieci, można
tworzyć grupy wsparcia seniorów. Ci ludzie mogliby znaleźć obszar zainteresowań dla
swojej aktywności.
Michał Karłowski powiedział, że jeszcze za czasów Starosty Szymańskiej powstał konkurs
„Piękna Wieś”. Cały wiek, przekrój tych pań na wiejskich świetlicach jest zaangażowany.
Należałoby zwiększyć pułap nagród w tym konkursie o 10 tys. zł. Okazało się, że wiele pań,
które siedziały w domu spowodowały, że te świetlice naprawdę funkcjonują. Wieś ożyła.
Elementy. Które można byłoby stworzyć, to system wsparcia codziennego i zmniejszyć
bezrobocie.
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Halina Szymańska powiedziała, że jesteśmy do przodu z ekologią, a na naszym terenie nie
spotyka się takich punktów, gdzie można zrobić zakupy z żywnością ekologiczną. Ten
kierunek proekologiczny mógłby się dobrze rozwijać.
Michał Karłowski powiedział, że na naszym terenie jest ok. 1,5 tys. ha gospodarstw
ekologicznych. Są przedsiębiorcy dostarczający na rynek żywność ekologiczną.
Halina Szymańska powiedziała, ze większość z tego 1,5 ha to truskawki. Jest brak bazy
danych, gdzie w Łobzie można kupić żywność ekologiczna.
Michał Karłowski powiedział, że jesteśmy jedynym powiatem, na którym budowane są leśne
drogi. Powiat musi stworzyć infrastrukturę, na bazie której będą budowane miejsca pracy. Te
drogi będą budowane tak, aby łączyć obszary wiejskie. Utworzy się 500 km dróg łączących
obszary wiejskie i miasta.
Halina Szymańska zapytała, jak to się ma do bezrobocia.
Michał Karłowski powiedział, że jeśli np. jest obszar turystyki, to będzie można z tego
korzystać.
Ryszard Sarna powiedział, żeby iść w kierunku zapewnienia szerokiej gamy usług dla osób
starszych w wieku 60+, nie tylko w formie opieki fizycznej, ale także w formie działalności
kulturalnej, rozrywkowej i edukacyjnej.
Halina Szymańska dodała, aby z możliwością wsparcia kierunków budowlanych, stworzyć
im możliwość działania odpowiednim zabezpieczeniem rehabilitacyjno – pielęgniarskim
(osiedle opieki). Zapytała, gdzie jest oferta inwestycyjna naszego powiatu. Kiedyś były
zebrane wszystkie oferty i została zrobiona taka informacja. Był kiedyś taki dokument, w
którym były zebrane dane z całego powiatu. Zawnioskowała, o utworzenia takiego
dokumentu, jeśli go nie ma. Dodała, że przy ofercie inwestycyjnej należałoby zebrać
preferencje podatkowe w każdej gminie.
Informacja o aktualnym stanie bezrobocia w powiecie łobeskim na tle województwa i
kraju.
Jarosław Namaczyński i Grzegorz Tokarski przedstawili informację.
Komisja omówiła informację.
Wypracowanie propozycji tematyki programów zdrowotnych na 2014 rok.
Wiesław Mały poinformował, że obecnie realizowane są dwa programy. Jeden dotyczy
szczepień przeciwko grypie, a drugi profilaktyki próchnicy u dzieci przedszkolnych. Chcemy,
aby w przyszłym roku program dotyczący próchnicy był kontynuowany.
Józef Bąk zapytał, czy programu dentystycznego nie można byłoby rozszerzyć na szkoły
podstawowe i gimnazja.
Wiesław Mały powiedział, że nie wie, czy taka jest rola samorządu, bo koszty byłyby bardzo
duże.
Ryszard Sarna powiedział, że można byłoby to rozszerzyć chociaż na grupę klas 1-3 szkól
podstawowych.
Wiesław Mały powiedział, że jest planowane takie rozszerzenie. Dodał, ze można byłoby w
ten program wciągnąć inne samorządy.
Halina Szymańska powiedziała, że osobiście jest przeciwna programom dotyczącym
szczepień. Wirusy są tak zmienne, że nie ma gwarancji, że ta szczepionka będzie skuteczna.
Wspomaganie producentów szczepionek nie powinno być robione pieniędzmi samorządów.
Propozycje innych szczepionek dla dzieci też nie powinny być promowane, bo obecnie
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szczepionki mają dużą zawartość pochodnej rtęci. Zawnioskowała, aby nie było żadnych
szczepień w programach zdrowotnych powiatu. Warto przyjrzeć się kwestii zarobaczeniu u
dzieci. Jest łatwość przenoszenia zakażenia wśród dzieci i warto byłoby zwrócić uwagę
rodziców na ten temat.
Wiesław Mały powiedział, że jest też drugi projekt programu dotyczący przeciwdziałaniu
uzależnieniu dzieci i młodzieży od nikotyny i alkoholu. NIK stwierdził, że szkoły nie
realizują tego programu w ogóle, a problem jest bardzo duży. Chcemy taki program
zrealizować wspólnie z Sanepidem oraz zakładem z Grabowa.
Halina Szymańska powiedziała, że problem jest istotny, ale w każdej gminie jest fundusz
przeciwalkoholowy. Ponad 100 tys. zł rocznie. Starostwo powinno wystąpić jako koordynator
tego programu, ale sfinansować powinny go gminy. Jeżeli w Grabowie mają fajny program,
to można namówić gminy do jego sfinansowania.
Wiesław Mały powiedział, że chcielibyśmy zrobić badania przesiewowe klas pierwszych,
aby stwierdzić, nie tylko wady postawy, ale też otyłość.
Halina Szymańska powiedziała, że lekarze rodzinni robią takie badania.
Wiesław Mały powiedział, ze szkoły nie mają danych na temat ilości osób otyłych czy wad
postawy.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała kontynuację „programu dentystycznego” z
możliwością jego rozszerzenia na klasy 1-3 SP.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała program dotyczący odrobaczania dzieci
przedszkolnych.
Komisja pozytywnie zaopiniowała program uzależnień wśród dzieci i młodzieży (powiat jako
koordynator bez zaangażowania środków finansowych, gminy jako płatnik) 6 głosami „za”
przy 1 przeciw (J. Bąk).
Komisja negatywnie zaopiniowała badania przesiewowe dot. m.in. wad postawy i otyłości u
dzieci 5 głosami przeciw, 1 wstrzymującym (J. Bąk) i 1 głosem „za” (R. Sarna).
Zamknięcie posiedzenia
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
Ryszard Sarna
Protokół sporządziła:
Agnieszka Maśnik
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