
SEO.0057-1/08     Gryfino, dnia 08 kwietnia 2008 r. 
 
 Odpowiadając na Pani interpelacje zgłaszane na sesjach Rady Miejskiej w Gryfinie  
w sprawie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Gryfino 
uprzejmie informuję, że w jednostkach organizacyjnych gminy oraz spółkach gminnych  
zatrudnionych jest ogółem 18 osób niepełnosprawnych. Poniżej przedstawiam informację  
przygotowaną przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino 
dotyczącą zatrudniania i przystosowania stanowisk pracy dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych: 
  

 
L.p. 

 
Nazwa jednostki 

Liczba osób 
zatrudnionych 
stan na dzień 

01 marca 2008.

 
Uwagi 

1. Gryfińskie Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego Spółka z 
o.o.  

1 

Z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej 
jednostka płaci mniejsze składki na fundusz 
PFRON. Nie występowano o środki finansowe 
na stworzenie miejsca pracy z funduszu 
PFRON.  

2. Gryfiński Dom Kultury 

2 

Z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej 
jednostka płaci mniejsze składki na fundusz 
PFRON. Nie występowano o środki finansowe 
na stworzenie miejsca pracy z funduszu 
PFRON. 

3. Zakład Ekonomiczno – 
Administracyjny Szkół 
(placówki oświatowe) 

8 

W ciągu ostatnich pięciu lat zatrudnionych było 
15 osób. Z tytułu zatrudniania osób 
niepełnosprawnych jednostki płacą mniejsze 
składki na fundusz PFRON. Placówki 
oświatowe nie występowały o środki finansowe 
na stworzenie miejsc pracy z funduszu 
PFRON. 

4. Biblioteka Publiczna 

1 

W ciągu ostatnich pięciu lat BP zatrudniała 
dwie osoby niepełnosprawne. Nie 
występowano natomiast o środki finansowe na 
stworzenie miejsca pracy z funduszu PFRON,  
występowano o takowe środki do Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie. 

5. Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

1 

Stanowisko zostało stworzone ze środków 
PFRON. Obecnie w OPS trwa remont, którego 
celem jest m.in. przystosowanie budynku do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Z tytułu 
zatrudnienia osoby niepełnosprawnej jednostka 
płaci mniejsze składki na fundusz PFRON. 

6. Ośrodek Sportu i 
Rekreacji  

2 

Nie występowano o środki finansowe na 
stworzenie miejsca pracy z funduszu PFRON. 
Natomiast występowano o takowe środki  
z Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. Z 
tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych 
jednostka płaci mniejsze składki na fundusz 
PFRON. 

7. Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Spółka z 
o.o. 1 

Przedsiębiorstwo w ostatnich pięciu latach nie 
występowało o pozyskanie środków 
finansowych na stworzenie miejsc pracy dla 
osób niepełnosprawnych.   



8. Urząd Miasta i Gminy  

2 

W ciągu ostatnich pięciu lat UMiG zatrudniał  
3 osoby niepełnosprawne. Dofinansowany był  
zakup samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych z funduszu PFRON.  
W ostatnich pięciu latach występowano  
o pozyskanie środków finansowych na 
zatrudnienie osób niepełnosprawnych  
z funduszu Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie. Budynek UMiG jest przystosowany  
do obsługi osób niepełnosprawnych. 
Dodatkowo strona internetowa jest 
przystosowana do korzystania z jej zasobów 
przez osoby niedowidzące. Z tytułu 
zatrudniania osób niepełnosprawnych 
jednostka płaci mniejsze składki na fundusz 
PFRON. 

 
Razem 

 

 
18 

 

 
 
 

 
 Z odpowiedzi, jaką przygotował Urząd Statystyczny w Szczecinie wynika, że US nie 
dysponuje danymi dotyczącymi utworzonych stanowisk pracy ani zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych na terenie Gminy Gryfino. 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
Henryk Piłat 

 


