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RAPORT O STANIE POWIATU MŁAWSKIEGO ZA ROK  2018 

 

         Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r.,             

poz. 511), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport 

obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu za rok 2018, w szczególności realizację polityk, programów  

i strategii oraz uchwał rady powiatu. 
 

Podsumowując miniony okres, ważnym zadaniem dla Zarządu Powiatu Mławskiego był rozwój społeczny                                 

i gospodarczy powiatu. Temu celowi służyły działania skierowane na  pozyskiwanie środków zewnętrznych,                         

a także oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. Zarząd Powiatu Mławskiego podejmował działania                   

z gminami oraz miastem Mława w celu realizacji przedsięwzięć służących poprawie warunków życia                                            

i bezpieczeństwa mieszkańców.  
 

Część I  

Zarząd Powiatu Mławskiego, Starostwo Powiatowe w Mławie i powiatowe jednostki organizacyjne. 

1. Informacje dotyczące Zarządu Powiatu Mławskiego. 

 

Obsada personalna Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Skład Zarządu Powiatu Mławskiego w okresie od 01 stycznia 2018r. do 20 listopada 2018r. 

Włodzimierz Adam Wojnarowski – Przewodniczący Zarządu, Starosta   

Barbara Gutowska – Wicestarosta 

Marcin Burchacki – Członek Zarządu 

Michał Stefan Danielewicz – Członek Zarządu 

Marek Wiesław Linkowski – Członek Zarządu 

 

Skład Zarządu Powiatu Mławskiego w okresie od 20 listopada 2018r. do 31 grudnia 2018r.  

Jerzy Ryszard Rakowski – Przewodniczący Zarządu, Starosta 

Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta 

Jolanta Karpińska – Członek Zarządu 

Witold Okumski – Członek Zarządu 

Krystyna Zając – Członek Zarządu 

 

2. Stan mienia Powiatu Mławskiego.  

Nieruchomości będące własnością Powiatu Mławskiego tworzą powiatowy zasób nieruchomości, którym 

gospodaruje Zarząd Powiatu. W ramach gospodarowania Zarząd Powiatu może nieruchomości zbywać, nabywać, 

wydzierżawiać, wynajmować, użyczać bądź przekazywać w trwały zarząd jednostkom  nie posiadającym 

osobowości prawnej. 

Na terenie miasta Mława, Powiat Mławski jest właścicielem (oprócz dróg) 14 nieruchomości o powierzchni 13,1649 

ha z czego jedna nieruchomość (budynek przy ul. Stary Rynek 10 ,w którym mieści się Wydział Geodezji, Katastru 

i Gospodarki Nieruchomościami) stanowi współwłasność w 1/3 części Samorządu Województwa Mazowieckiego 

oraz  jeden lokal użytkowy o powierzchni 157,5m
2  

wykorzystywany na siedzibę Przychodni Dziecięcej.  
Dziewięć nieruchomości o powierzchni 9,9647 ha zostało przekazanych w trwały zarząd jednostkom 

organizacyjnym Powiatu.  

Dwie nieruchomości o powierzchni 2,9549 ha i lokal użytkowy o powierzchni 157,5m
2
, są przedmiotem użyczenia 

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mławie.  
Dwie nieruchomości wykorzystywane są na siedzibę Starostwa Powiatowego w Mławie.  

Poza terenem miasta Powiat Mławski jest właścicielem 3 nieruchomości położonych w gminie Wiśniewo: 

1) nieruchomość w Kowalewie, o powierzchni 2,169 ha przekazana w trwały zarząd Centrum  Administracyjnemu 

do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, 

2) nieruchomość rolna w Bogurzynku o powierzchni 2,38 ha, bez użytkownika, 

3) nieruchomość w Bogurzynie (po zlikwidowanej Zasadnicze Szkole Rolniczej) o powierzchni 6,5787 ha z czego 

część o powierzchni 1,6962 ha została użyczona fundacji prowadzącej Dom Pomocy Społecznej. 

Pozostałe nieruchomości są zajęte pod drogi powiatowe. Na terenie całego powiatu jest to 977 działek 

ewidencyjnych  o ogólnej powierzchni 664,3821 ha. Szczegółowa informacja o stanie zaawansowania prac 

zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności dróg powiatowych, wg stanu na dzień 31 grudnia 

2018r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.  
W 2018r. Powiat Mławski zbył 2 nieruchomości położone w Mławie, jedną  o powierzchni 0,0110 ha w trybie 

bezprzetargowym za cenę 24 243,30 zł., drugą o powierzchni 0,0278 ha jako nieruchomość zamienną za 

nieruchomość przejętą pod budowę ronda na ul. Lelewela, Sienkiewicza. Wartość nieruchomości wywłaszczonej 

stanowiła kwotę 36 530 zł., wartość nieruchomości zamiennej została określona na poziomie 53 426 zł.  
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3. Informacje dotyczące Starostwa Powiatowego w Mławie. 
W 2018r. do dnia wyboru nowego  starosty  funkcję kierownika  Starostwa Powiatowego pełnił Włodzimierz Adam 

Wojnarowski - Starosta Mławski, natomiast funkcję zastępcy pełniła Barbara Gutowska. 

Od 20.11.2018r. funkcję kierownika jednostki pełni Jerzy Ryszard Rakowski - Starosta Mławski, natomiast funkcję 

zastępcy pełni Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta. 

Starostwo Powiatowe w Mławie jest aparatem pomocniczym Zarządu Powiatu Mławskiego. Starostwo realizuje 

zadania z zakresu administracji publicznej, należące z mocy przepisów prawnych do właściwości powiatu, w tym:  

1)  zadania własne,  

2)  zadania z zakresu administracji rządowej,  

3)  zadania przyjęte na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w sprawach  

     wykonywania zadań publicznych, 

4)  zadania powierzone na podstawie porozumień z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego oraz  

     z samorządem województwa w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznych. 

 

Starostwo Powiatowe w  Mławie działa na podstawie: 
1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym, 
2) Ustawy z dnia 24 lipca 1998r o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej -                              

w związku z reformą ustrojową państwa, 
3) Statutu Powiatu Mławskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVII/186/2009 w dniu 26.03.2009r.                  

(ze zm.), który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w 2009r., Nr 74, poz. 1982, 
4) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie uchwalonego przez Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą               

Nr 162/2015 w dniu 23.07.2015r. (ze zm.). 
 

Wielkość zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Mławie na dzień 31.12.2018r. wynosi 93 osoby/90,53 etatu. 

 

4. Informacje dotyczące powiatowych jednostek organizacyjnych.  

Zarząd Powiatu Mławskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy nie tylko Starostwa Powiatowego,                         

ale również  przy pomocy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych 

powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną.  

Na dzień 31.12.2018r. jednostki organizacyjne Powiatu Mławskiego tworzą: 

 

4.1. Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie. 
Dyrektor - Leszek Ślubowski.  

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie wykonuje zadania z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania                         

i ochrony dróg powiatowych na obszarze Powiatu Mławskiego. 

Stan zatrudnienia w jednostce na dzień 31.12.2018r. wynosi 25 osób/25etatów. 

 

4.2. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie. 

Dyrektor - Witold Żerański. 

Zastępca Dyrektora  - Aldona Zasina.   

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania w dziedzinie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 

aktywizacji zawodowej jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz własne, do których należą mi. 

in. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy                           

i poradnictwo zawodowe, udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo 

pracy i poradnictwo zawodowe. 
Stan zatrudnienia w na dzień 31.12.2018r. wynosi 46 osoby /45 etatów. 

 

4.3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Mławie. 

Dyrektor - Urszula Krajewska.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne                  

i zadania z zakresu administracji rządowej, do których należą zadania wynikające z rządowych programów pomocy 

społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 

wsparcia, a także zadania przewidziane w przepisach szczególnych wykonywanych na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Stan zatrudnienia w  jednostce na dzień 31.12.2018r. wynosi 30 osób/25,73 etatu. 

4.4. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kowalewie. 

4.5. Dom Dziecka Nr 1. 

4.6. Dom Dziecka Nr 2. 

4.7. Dom Dziecka Nr 3. 

4.8. Dom Dziecka Nr 4. 
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Dyrektor Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kowalewie, Domów 

Dziecka nr 1,2,3 i 4 - Marlena Watemborska.  

Zastępca Dyrektora - Krzysztof Ługowski.  

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zapewnienia obsługę ekonomiczno-

administracyjną, organizacyjną i opiekę specjalistyczną placówkom: Dom Dziecka Nr 1,Nr 2, Nr 3 i Nr 4. 

Domy Dziecka realizują zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej łącznie dla 50 -ga dzieci.  

Stan zatrudnienia w jednostkach na dzień 31.12.2018r. wynosi: 

1) Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 17osób/16,3 etatu, 

2) Dom Dziecka nr 1 – 5 osób/4 etaty, 

3) Dom Dziecka nr 2 – 5 osób/4 etaty, 

4) Dom Dziecka nr 3 – 4 osoby/4 etaty, 

5) Dom Dziecka nr 4 – 2 osoby/2 etaty. 

 

4.9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie. 
Dyrektor - Jacek Witold Białobłocki.   

Zastępca Dyrektora  ds. Opieki Zdrowotnej - Maria Wójciak. 
Do podstawowych zadań Szpitala należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych i świadczeń 

specjalistycznych  w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych w rodzaju: 

1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne, 
2) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, 

3) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, 

oraz analiza stanu zdrowia populacji z terenu działania, promocja zdrowia, działalność logistyczna zapewniająca 

prawidłowe funkcjonowanie zakładu oraz wykonywanie innych świadczeń wynikających z dodatkowych umów                        

i programów zdrowotnych. 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r. wynosi 497 osób/490 etatów. 

 

4.10. Mławska Hala Sportowa. 

Dyrektor - Dariusz Sowiński.  

Mławska Hala Sportowa prowadzi i propaguje działania o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród młodzieży 

szkół podstawowych, szkół średnich i innych prowadzonych przez Powiat Mławski oraz mieszkańców miasta 

Mława i gmin powiatu mławskiego. 

Ponadto: 

1) współpracuje z organizacjami pozarządowymi, działającymi w sferach integracji, sportu  i rekreacji, 

2) tworzy właściwą eksploatację bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego, 

3) tworzy warunki sprzyjające społecznej integracji zarówno w ujęciu ludzkiej niepełnosprawności jak            

  i różnic międzypokoleniowych. 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r. wynosi 13 osób/11,5 etatu. 

 

4.11. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. 

Dyrektor - Przemysław Kubiński do dnia 28.12.2018r. 

Wicedyrektor - Maria Luberadzka-Cobas. 

 

4.12. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie. 

Dyrektor - Urszula Mariola Makowska.   

Wicedyrektor - Wioletta Rybka.  

 

4.13. Zespół Szkół Nr 2 w Mławie . 

Dyrektor  - Aneta Zawadzka. 

Wicedyrektor - Waldemar Chocholski.  

 

4.14. Zespół Szkół Nr 3 w Mławie. 

Dyrektor - Stefan Wojnarowski. 

Wicedyrektor - Małgorzata Malon-Miecznikowska. 

 

4.15. Zespół Szkół Nr 4 w Mławie. 

Dyrektor - Stanisław Matyjasik. 

Wicedyrektor - Ewa Frąckiewicz  Szałas. 

 

Szkoły wykonują zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, Ustawie prawo oświatowe i przepisach 

wydanych na ich podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej oraz innej działalności statutowej zapewniając każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego rozwoju.   
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Szkoły stwarzają warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowani 

i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.  Wspierają rodziców w realizacji zadań wychowawczych tak, 

aby umożliwić uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy oraz planowanie 

kariery zawodowej. Szkoły stwarzają możliwości pobierania nauki młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej 

społeczni  i zagrożonej niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi                     

i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.  
Stan zatrudnienia, a także kierunki kształcenia w poszczególnych szkołach przedstawione zostały w IV części 

raportu w pkt. 1.Edukacja publiczna w ppkt 1.1 i 1.8.  
 

4.16. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Mławie. 

Dyrektor do 17.10.2018r. - Anna Drozdowska,  od 31.10.2018r. - p.o. Beata Mickiewicz. 

Wicedyrektor do 30.10.2018r. - Beata Mickiewicz,  od 12.11.2018r. - Anna Drozdowska. 
Ośrodek zajmuje się kształceniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,  

z autyzmem oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościamia. Obejmuje również terapią najmłodsze dzieci                        

z deficytami rozwojowymi w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  

Stan zatrudnienia, a także kierunki kształcenia przedstawione zostały w IV części raportu w pkt. 1.Edukacja 

publiczna w ppkt 1.1 i 1.8.  
             

4.17. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie. 

Dyrektor - Alicja Sumeradzka do 31.08.2018r.  od 01.09.2018r.  - Izabela Wiśniewska. 

Poradnia  udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, 

pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. 

Stan zatrudnienia został przedstawiony w IV części raportu w pkt. 1.Edukacja publiczna w ppkt 1.8.  
      

4.18. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.  
Dyrektor  - Jolanta Bem  

Powiatowy Ośrodek  odpowiada na potrzeby nauczycieli przez konstruowanie trafnej oferty szkoleń wynikającej                      

z diagnozy potrzeb oraz aktualnych kierunków polityki oświatowej Państwa. Priorytetowym zadaniem placówki jest 

przygotowanie nauczycieli do nowych zadań edukacyjnych wynikających z procesu wdrażania reformy systemu 

edukacji oraz wspieranie ich rozwoju zawodowego.  

Stan zatrudnienia został przedstawiony IV części raportu w pkt. 1.Edukacja publiczna w ppkt 1.8.  
 

4.19. Bursa Szkolna. 

Dyrektor - Ewa Wojtala  

Bursa zapewnia statutową opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania oraz  

zaspokaja potrzeby socjalno-bytowe i sprawuje opiekę nad wychowankami prowadząc w tym zakresie działalność 

wychowawczą i profilaktyczną. Wspomaga także samorządną działalność młodzieży oraz umożliwia wychowankom 

realizację swoich zainteresowań i uzdolnień w placówkach edukacji, upowszechniania kultury, sportu i rekreacji na 

terenie miasta. 

W ramach działalności pozastatutowej prowadzi świetlicę, zajmuje się  wynajem wolnych pokoi, garaży i miejsc 

postojowych na placu.  
Stan zatrudnienia został przedstawiony IV części raportu w pkt. 1.Edukacja publiczna  w ppkt 1.8.  
 

4.20. Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie.  

Dyrektor - Joanna Tańska  

Celem podstawowym Zespołu jest prowadzenie interwencji kryzysowej jako zespołu działań realizowanych                  

w ramach specjalistycznego poradnictwa oraz udzielanie całodobowego schronienia osobom i rodzinom, w tym 

dotkniętym przemocą w celu zapobiegania lub pogłębiania się  występujących zagrożeń lub dysfunkcji. 

Zakres działalności Zespołu obejmuje wykonywanie zadań: 

1) z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat – prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia 

dla ofiar przemocy w Rodzinie oraz  

2)  własnych powiatu – prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r. wynosi 14 osób/11,5 etatu, w tym: 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej  - 5,58 etatu, 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie -  5,92 etatu. 
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Część II 

Realizacja zadań. 

1. Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Powiatu Mławskiego podjętych w 2018 roku 
 Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Powiatu Mławskiego podjętych w 2018r. stanowi załącznik               

nr 2 do niniejszego raportu. 

Niniejsza informacja przedstawia realizację uchwał organu stanowiącego podjętych w 2018r., z wyjątkiem 

uchwał budżetowych, których realizację wykazano w sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu mławskiego 

za 2018r.  

2. Informacja o realizacji zadań wynikających z porozumień i umów zawartych z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej i przedstawicielami samorządów prawnych 

wraz z danymi dotyczącymi ich realizacji, w tym poniesionymi wydatkami w zakresie realizacji 

porozumień i umów. 

 

     W roku 2018 powiat realizował na mocy porozumień i umów zadania z zakresu: 

 
2.1. W zakresie rodziny i działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych w roku 2018 powiat 
realizował na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zadanie polegające 

na umieszczeniu dzieci z innych powiatów w Domach Dziecka w Kowalewie.  
Porozumienia dotyczyły umieszczenia i ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w oparciu o  koszt utrzymania 

dziecka  w placówkach opiekuńczo – wychowawczych określony Zarządzeniem Nr 11/2018 Starosty Mławskiego             

z dnia 8 lutego 2018r. i opublikowanym  w  Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Koszt średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w poszczególnych domach wynosił: 

Dom Dziecka Nr 1 – 4 301,75zł., 

Dom Dziecka nr 2  - 4 662,03zł., 

Dom Dziecka Nr 3 – 4 485,05zł., 

Dom Dziecka Nr 4 – 4 581,15zł.  

 

W roku 2018 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 22 - je dzieci w oparciu o podpisane 

porozumienia z powiatami: 

Powiat Ożarowski – 4-ro dzieci, na kwotę otrzymaną  -     211 495,28 zł.; 

Powiat Legionowski – 4-ro dzieci,  na kwotę otrzymaną - 140 523,80 zł.; 

Powiat Żuromiński – 5-ro dzieci, na kwotę otrzymaną -   251 878, 87 zł.; 

Powiat Białobrzeski – 2-je dzieci, na kwotę  otrzymaną -  105 747,64 zł.; 

Powiat Sierpecki – 4-ro dzieci, na kwotę otrzymaną -       209 845, 07 zł.; 

Powiat Żyrardowski – 3-je dzieci, na kwotę otrzymaną -   196 766, 02 zł. 

Łączna kwota środków otrzymanych z tytułu realizacji porozumień z 6 powiatami wynosi – 1 116 256,68 zł. 
 

W roku 2018 powiat mławski na mocy podpisanych z innymi powiatami porozumień finansował koszty 

umieszczenia ośmiorga dzieci pochodzących z terenu powiatu mławskiego w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych zlokalizowanych w innych powiatach, przekazując na ich utrzymanie łączną kwotę - 310 848,87zł. 
Dzieci przebywały w następujących placówkach: 

Dom Młodzieży SOS w Lublinie – 1 dziecko, 

Wioska Dziecięca SOS w Siedlcach – 2 dzieci, 

Wioska Dziecięca Kraśnik – 1 dziecko, 

Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa w Kraśniku – 1 dziecko, 

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku – 3 dzieci do maja i 2 do końca grudnia 2018r. 

 

W roku 2018, powiat mławski na mocy podpisanych porozumień z innymi powiatami finansował koszty związane              

z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych za pobyt siedemnaściorga dzieci pochodzących z terenu powiatu 

mławskiego, a przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu lub miasta: 

Powiat Ciechanowski – 1 dziecko, 

Powiat Nidzicki – 7 dzieci, 

Powiat Ostrowski – 1 dziecko, 

Powiat Przasnyski – 1 dziecko, 

Powiat Pucki  - 2 dzieci, 

Powiat Wąbrzeski – 1 dziecko, 

Powiat Wołomiński – 1 dziecko, 

Miast Olsztyn – 1 dziecko, 

Miasto Katowice – 1 dziecko, 

Miasto Warszawa 1 dziecko. 
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W związku z zawartymi porozumieniami w sprawie ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem dzieci                 

w rodzinach zastępczych poza powiatem mławskim, w roku 2018 Powiat Mławski wydatkował kwotę                   

300 973,11 zł. 

 

Na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Mławskim niżej wymienione powiaty/miasta ponosiły                       

w 2018r. wydatki z tytułu utrzymania ich dzieci  w „mławskich” rodzinach zastępczych, tj.:  

Miasto Warszawa – 2 porozumienia dla dwojga dzieci,  

Miasto Sosnowiec – 1 porozumienie dla jednego dziecka, 

Powiat Pruszkowski – 3 porozumienia dla trojga dzieci,  

Powiat Działdowski – 4 porozumienia dla pięciorga dzieci, 

Powiat Olsztyński – 2 porozumienia dla dwojga dzieci,  

Powiat Nidzicki – 2 porozumienia dla dwojga dzieci,  

Powiat Lidzbarski - 1 porozumienie dla jednego dziecka,  

Powiat Przasnyski - 1 porozumienie dla jednego dziecka, 

Powiat Drawski – 1 porozumienie dla jednego dziecka, 

Powiat Grodziski - 1 porozumienie dla jednego dziecka, 

Powiat Sierpecki - 1 porozumienie dla jednego dziecka. 

 

Powiat Mławski w 2018r. na mocy zawartych porozumień otrzymał i wydatkował łączną kwotę 249.817,47 zł. 
 

2.2. W ramach prowadzenia specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie działającego                   

w strukturach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie jako jednostki organizacyjnej powiat realizował porozumien 

z organem administracji rządowej oraz porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: 
 

2.2.1. Porozumienie z organem administracji rządowej dotyczyło prowadzenia specjalistycznego ośrodka 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na mocy podpisanego porozumienia z 20 października 2006r. zawartego 

pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Mławskim w sprawie uruchomienia i prowadzenia 

specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 
Wydatki poniesione w 2018r. w ramach realizacji porozumienia stanowiły kwotę dotacji celowej z budżetu państwa 

na ten cel w wysokości 394 000,00 zł. 
W 2018r. Placówka udzielała poradnictwa: prawnego, socjalnego, psychologicznego, medycznego, konsultacji 

wychowawczych, konsultacji psychiatrycznych. 

W ośrodku prowadzona była terapia krótkoterminowa oraz psychoterapia indywidualna, psychoterapia par                       

i psychoterapia rodzin. W 2018r. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia udzielono 987 porad, z których skorzystało  

273 osoby.  Z pomocy całodobowej skorzystało 41 osób doświadczających przemocy w rodzinie. 
 

2.2.2. Umowy powiatu mławskiego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły dofinansowania 

zadań bieżących jednostki na ogólną kwotę 9.000,00 zł, w tym: 
1) umowa o udzielenie pomocy finansowej zawarta w dniu 26.06.2018r. pomiędzy Gminą Wieczfnia Kościelna                     

a Powiatem Mławskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w 2018 roku                       

na realizację zadań bieżących prowadzonych w ramach Zespołu Ośrodków  Wsparcia w Mławie. Udzielono 

pomocy finansowej w wysokości 3000,00 zł., która została wydatkowana na zapewnienie poradnictwa w formie 

superwizji dla pracowników Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie. 

2) umowa o udzielenie pomocy finansowej zawarta w dniu 11.07.2018r. pomiędzy Gminą Szydłowo a Powiatem 

Mławskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w 2018 roku na realizację zadań 

bieżących prowadzonych w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie. Udzielono pomocy finansowej                      

w wysokości 3 000,00 zł. Wsparcie finansowe udzielone przez Gminę Szydłowo zostało wydatkowane na 

montaż centrali alarmowej oraz przegląd sprawności systemu alarmowego. 

3) umowa o udzielenie pomocy finansowej zawarta w dniu 12.07.2018r. pomiędzy Gminą Wiśniewo                                

a Powiatem Mławskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w 2018 roku na 

zapewnienie prawidłowej działalności bieżącej Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie. Udzielono pomocy 

finansowej w wysokości 3000,00 zł. Środki wydatkowano na zakup dostępu do Lex’a oraz zakup dostępu do 

VGK Administracja Silver – serwis online. 
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2.3. W zakresie oświaty, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu powiat realizował: 

2.3.1. porozumienia z innymi powiatami w sprawie ustalenia zasad udziału w kosztach nauczania religii                       

w punkcie katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcijan zawartych w roku szkolnym 2017/2018                                          

z Powiatem Ciechanowskim na 1 ucznia; z Powiatem Działdowskim - 3 uczniów.  
W roku szkolnym 2018/2019 zawarto porozumienie z powiatem Działdowskim na 1 ucznia. Rozwiązano 

porozumienie z końcem grudnia 2018r. z powodu rezygnacji ucznia z uczęszczania na lekcję religii - otrzymano 

kwotę za okres IX-XII 2018- 343,33 zł. 
Kwota otrzymanych środków na realizację porozumień za rok szkolny 2017/18 wyniosła: z Powiatu 

Ciechanowskiego – 840,60 zł, z Powiatu Działdowskiego – 2 521,80 zł. 
 

2.3.2. porozumienia z innymi powiatami w sprawie powierzenia zadań oraz przyjęcia zadań  z zakresu 

oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów 

oddziałów  wielozawodowych realizowanych w formie kursów.  
Plany kursów  przygotowane zostały na rok budżetowy 2018, a porozumienia powierzenia zadań zawarto                                  

z powiatami: żuromińskim, ciechanowskim, gostynińskim i płońskim. Kwota odpłatności za 1 ucznia dla 

województwa mazowieckiego została ustalona przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w 

Gostyninie, który pełni funkcję  koordynatora. Koszt kształcenia jednego ucznia od 01.01.2018r. do 31.08.2018r  

wynosił 430,00 zł., a  od 01.09.2018r. do 31.12.2018r. - 450 zł.  
W  kursach I, II i III stopnia w różnych zawodach uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie z klas 

wielozawodowej Branżowej Szkoły I stopnia  oraz  Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

W roku budżetowym 2018 kwota dotacji przekazanej dla  powiatów, z którymi zostały zawarte Porozumienia 

wyniosła  66 790,00 zł. i obejmowała  153 uczniów. 

W Zespole Szkół Nr 2 w Mławie w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego realizowane były kursy                    

z powiatów, z którymi zawarto porozumienia przyjęcia zadań  z zakresu oświaty tj.: ciechanowskiego, płońskiego, 

nowodworskiego, żuromińskiego. W kursach I, II i III - go stopnia uczestniczyli uczniowie w zawodzie cukiernik                        

w ramach porozumień. 
W roku budżetowym 2018 kwota dotacji otrzymanej z powiatów, z którymi zostały zawarte porozumienia wyniosła 

– 6.450,00 zł. i obejmowała 15 uczniów. 
 
2.3.3. porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej 

biblioteki publicznej przez Miasto Mława. Zadanie zostało realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. 

Bolesława Prusa w Mławie. Na realizację zadań w 2018r. objętych porozumieniem Powiat Mławski przekazał 

Miastu Mława dotację celową w wysokości 40.000 zł. z płatną w dwunastu ratach. 
 
2.3.4. umowę zawartą dnia 02.01.2014r.  pomiędzy Miastem Mława a Powiatem Mławskim na dofinansowanie  

przez Miasto na rzecz Powiatu bieżących kosztów utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie. 
Planowana wysokość dotacji określana jest jako 50% różnicy pomiędzy planem wydatków a planem dochodów 

zestawionym na dany rok budżetowy.  W 2018r. kwota tak ustalona i zrealizowana wynosiła 392.828,00 zł. 
 

2.4. W zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej powiat realizował 

porozumienie zawarte w dniu 19.10.2017r. z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie oraz w dniu                   

27.10.2017r. z Okręgową Radą Adwokacka w Płocku w przedmiocie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na 

terenie Powiatu Mławskiego w 2018r. w związku z  przystąpieniem do realizacji zadania polegającego na 

zapewnieniu świadczenia nieodpłatnych porad prawnych w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015r.o nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

Na terenie  Powiatu Mławskiego w 2018r. funkcjonowały trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego dwa 

punkty były punktami mobilnymi i mieściły się na terenach gmin Powiatu Mławskiego.  

Powiat Mławski samodzielnie prowadził dwa punkty (na terenie Miasta Mława przy ul. Słowackiego 18  w budynku 

Zespołu Ośrodków Wsparcia oraz w gminach: Lipowiec Kościelny,  Szydłowo,  Wiśniewo,  Wieczfnia Kościelna                     

i Strzegowo).  

Realizując obowiązki wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Powiat Mławski                

w 2017r. zawarł z trzema Radcami Prawnymi wyznaczonymi przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie 

oraz dwoma Adwokatami wyznaczonymi przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku umowy na świadczenie 

nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. Z tego tytułu Powiat Mławski wypłacił Radcom Prawnym oraz Adwokatom  

wynagrodzenia w łącznej  kwocie 121 451,36 zł. 
W celu realizacji ustawowego zadania nieodpłatnej pomocy prawnej wspólnie z gminami Starosta Mławski  zawarł                  

z gminami porozumienia w sprawie zasad i trybu realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy 

prawnej. Porozumienia zawarto z Gminą Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny,  Strzegowo, Szydłowo, Wieczfnia 

Kościelna oraz z Gminą Wiśniewo.  

Powiat sam ponosił koszty związane z działalnością punktów w gminach, ale tylko w zakresie kosztów takich  jak 

zakup tonerów do drukarek czy zakup papieru, na które w 2018r. przeznaczył kwotę 1623,19 zł. Koszty wiązane                      

z utrzymaniem lokali ponosiły gminy.   
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Trzeci punkt powierzony został wyłonionej w trybie otwartego konkursu ofert - organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego. Punkt ten mieścił się w Gminach: Szydłowo, Wiśniewo,  Wieczfnia 

Kościelna, Strzegowo i Dzierzgowo.  

W 2018r. w punktach prowadzonych przez Powiat Mławski udzielono 682 porady. Koszt jednej porady udzielonej 

przez radców prawnych  oraz adwokatów wyniósł 178,06 zł. (wyliczone zostało bez poniesionych kosztów na 

obsługę organizacyjno – techniczną zadania).  

Powyższe zadanie było finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez  

udzielenie dotacji celowej powiatom. 

Informacja na temat realizacji umowy zawartej z organizacją pozarządową której Powiat Mławski powierzył 

prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. została przedstawiono w pkt 3 „Informacja                     

o realizacji zadań wynikających z umów zawartych z organizacjami pożytku publicznego”.   
 

2.5. W zakresie transportu powiat realizował porozumienie w zakresie bieżącego (w tym zimowego) utrzymania 

dróg powiatowych na 2018r. w granicach miasta Mława zawarte w dniu 29.12.2017r. pomiędzy Powiatem 

Mławskim a Miastem Mława i po dokonanych zmianach przedmiotowych w trakcie roku budżetowego ustalone do 

realizacji na poziomie 200.000 zł.  
Do dróg powiatowych na terenie Miasta Mława należą następujące ulice: Brukowa, Kościuszki, Lelewela, 

Napoleońska, Nowa, Narutowicza, Nowowiejska od ronda „Solidarności” do granic miasta, Padlewskiego, Płocka 

od ronda „Księdza Jerzego Popiełuszki” do trasy Warszawa – Gdańsk, Podmiejska, Sienkiewicza, Szpitalna, 

Szreńska, Powstańców Styczniowych, Graniczna od ul. Kościuszki do ul. Brukowej.  
Długość dróg powiatowych przedstawiona została w części IV raportu w pkt 5 ppkt 5.1 Infrastruktura drogowa.  

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące 

zadania: 

1) Przeprowadzono naprawy nawierzchni bitumicznych ulic: Podmiejska, Nowa, Kościuszki, Lelewela, 

Nowowiejska, Graniczna, Płocka, Brukowa o łącznej powierzchni 247,41 m
2 
za kwotę 58 972,48 zł.  

2) Namalowano 1 007,00 m
2
 przejść dla pieszych oraz 1536,27 m

2 
linii osiowych, strzałek i innych symboli na 

jezdni za kwotę 77 359,88 zł.  
3) W ramach utrzymania oznakowania pionowego postawiono: 

- ul. Sienkiewicza – 1 kpl B21, 1 kpl. B22 

- ul. Kościuszki – 1 słupek  

- ul. Podmiejska – 1 kpl. D15 

- ul. Podmiejska 1 kpl. B18 (demontaż + montaż)  

- ul. Nowowiejska – 1 kpl. A7, C12 

- ul. Narutowicza  - 1 kpl. B36, 1 kpl. D6 

Koszt wykonania wyniósł 3 043,51 zł.  
Wyczyszczono 325 szt. studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej i pomalowano bariery nad rz. Seracz za 

kwotę 20 624,13 zł.  

W ramach zimowego utrzymania do którego zalicza się odśnieżanie, zwalczanie śliskości, wywóz nadmiaru śniegu                 

i lodu oraz utrzymanie dyżurów akcji zimowej  poniesiono wydatki w wysokości  39 999,99 zł.  

Z tytułu zajęcia pasa i umieszczenia w nim urządzenia Powiat Mławski uzyskał 84 398,74 zł. dochodów.  

Informacja na temat umów w zakresie realizacji inwestycji drogowych oraz wysokości pozyskanych środków 

na zdania drogowe została przedstawiona w części IV raportu w pkt 5.1 Infrastruktura drogowa. 
 

2.6. Zadania z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zostały powierzone 

Nadleśnictwu: Dwukoły,  Przasnysz i  Ciechanów.  Koszt nadzoru 1 ha ustalony został na kwotę 13,50 zł.  
W 2018r. Powiat Mławski przekazał: 

Nadleśnictwu Ciechanów kwotę 21 510,09 zł. z tytułu nadzoru za 1.593,34 hektarów, 

Nadleśnictwu Dwukoły kwotę  126 884,21 zł. z tytułu nadzoru za 9.398,83 hektarów, 

Nadleśnictwu Przasnysz kwotę 18 450,86 zł.  z tytułu nadzoru za 1.366,73 hektarów.  

W 2018r. Powiat Mławski przeznaczył łącznie kwotę 166.845,16 zł. na realizację zadań z zakresu nadzoru nad 

gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na 12 358,90 ha. 
 

2.7.    W zakresie innych umów, powiat zawarł: 

2.7.1. umowę w dniu 23.05.2018r. pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Tucholskim, w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania 

skutków nawałnic pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz – Gostycyn (etap I) od km 

4+399 do km 5+397. w wysokości 10.000 zł. Powiat tucholski zobowiązał się do wykorzystania środków dotacji 

zgodnie z jej przeznaczeniem przy uwzględnieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i ustawy                       

o finansach publicznych. Rozliczenie otrzymanej dotacji przez powiat tucholski zgodnie  z postanowieniami umowy 

nastąpiło w terminie do 30.12.2018r. na podstawie sprawozdania ze sposobu wykorzystania dotacji. 
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2.7.2. umowę dotacji w dniu 11.10.2018r. pomiędzy Powiatem Mławskim a Gminą Stupsk, której przedmiotem 

było przekazanie przez Powiat dotacji celowej w wysokości 1.500,00 zł. dla Gminy Stupsk z przeznaczeniem 

na zakup nowych węży ssawnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stupsku. 

 
3. Informacja o realizacji zadań wynikających z umów zawartych z organizacjami pożytku publicznego.  

 

W 2018r. dotacje na realizację zadań udzielane były organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy                         

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z  dnia 24 kwietnia 2003r.  

 

3.1. Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe w wyniku ogłoszonych przez Zarząd Powiatu 

Mławskiego konkursów ofert: 

 

3.1.1. Zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa: 

W dniu 27.10.2017r. Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwalą Nr 827/2017r. ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

na terenie Powiatu Mławskiego w 2018r. organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. 

Zawarto i rozliczono 1 umowę na łączną kwotę 60 725,88 zł.  
W 2018r. prawnicy zatrudnieni w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową  udzielili łącznie 220 

porad. Koszt jednej porady wyniósł 276,03 zł. (wyliczone zostało bez poniesionych kosztów na obsługę 

organizacyjno – techniczną zadania).  

Zadanie  finansowane zostało z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie  

dotacji celowej powiatom. 

 

3.1.2. Zadania z zakresu turystyki: 

W dniu 31.01.2018r. Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 903/2018 ogłosił otwarty konkurs na realizację 

zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018r. w zakresie organizacji rajdów i innych imprez popularyzujących 

turystykę oraz wyjazdowych form wypoczynku, w szczególności dla dzieci i młodzieży połączoną z promowaniem 

walorów turystycznych Polski.  

Zawarto i rozliczono 1 umowę na kwotę 2 500,00 zł. 
 

3.1.3. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 

W dniu 14.02.2018r. Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 908/2018r. ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i promocji w 2018r w zakresie:. 

- zadanie 1: Wspieranie programów edukacyjno – zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu 

życia, programów profilaktycznych służących poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców 

powiatu mławskiego. 
Zawarto i rozliczono 2 umowy na łączną kwotę 4 000,00 zł.  
 

3.1.4. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 

W dniu 14.02.2018r. Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 909/2018r. ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018r w zakresie:  

- zadanie 1: Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz poprawa funkcjonowania tych osób                 

w środowisku lokalnym poprzez działalność rehabilitacyjną, sportową, kulturalną, terapeutyczną. 
Zawarto 5 umów na łączną kwotę 11 260,00 zł., umowy rozliczono na kwotę 10 995,80 zł.  
 

3.1.5. Zadania z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki: 

W dniu 31.01.2018r. Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 902/2018r. ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2018r w zakresie:  
- zadanie 1: Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, a w szczególności: festiwali, przeglądów, 

występów artystycznych i konkursów. 
Zawarto 3 umowy na łączną kwotę 11 500,00 zł.; rozliczono 2 umowy na kwotę 4 000,00 zł.; umowa na kwotę 

7 500,00 zł. rozliczona została w lutym 2019 roku. 
- zadanie 2: Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie przedsięwzięć 

jubileuszowych organizacji, w tym wydawanie publikacji służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury 

powiatu mławskiego. 
Zawarto i rozliczono 4 umowy na łączną kwotę 5 100,00 zł.  
- zadanie 3: Aktywizacja dzieci i młodzieży. 
Zawarto i rozliczono 3 umowy na łączną kwotę 2 850,00 zł. 
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3.1.6. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

W dniu 14.01.2018r. Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 883/2018r. ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki w 2018r w zakresie: 

- zadanie 1: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,                           

w tym organizacja obozów sportowych i wyjazdów szkoleniowych. 
Zawarto 4 umowy na łączną kwotę 24 900,00 zł.; rozliczono 3 umowy na kwotę 8 900,00 zł; umowa na kwotę 

16 000,00 zł. rozliczona została w styczniu 2019 roku. 
- zadanie 2: Organizacja imprez i zawodów sportowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. 
Zawarto i rozliczono 3 umowy na łączną kwotę 20 900,00 zł. 
 

3.2. Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe – tryb pozakonkursowy: 

 

3.2.1. Zadania z zakresu turystyki: 

Poza otwartym konkursem ofert zawarto i rozliczono 1 umowę na kwotę 900,00 zł.  z przeznaczeniem na:  
„ Wycieczka Grunwald – Olsztyn”. 

 

3.2.2. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

Poza otwartym konkursem ofert zawarto i rozliczono 2 umowy na łączną  kwotę 4 000,00 zł. z przeznaczeniem na: 

„Obóz sportowy”; „XIX Mławska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych”. 
 

3.2.3. Zadania z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki: 

Poza otwartym konkursem ofert zawarto i rozliczono 2 umowy na kwotę 4 400,00 zł. z przeznaczeniem na: 
„Wydanie publikacji z okazji VIII Zjazdu Absolwentów Państwowego Liceum Pedagogicznego w Mławie”,  „100 – 

lecie Niepodległości”. 
 

Część III 

Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji strategii, polityk, programów dotyczących tych 

zadań.  

 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Mławskiego. 

 

Raport o stanie realizacji „STRATEGII  ROZWOJU  POWIATU MŁAWSKIEGO NA LATA 2014 - 2020”                  

wg stanu na dzień 31.12.2018r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu.  
 

2. Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, polityka prorodzinna, polityka 

senioralna. 

 

2.1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Mławskim na lata 2010-2020 została 

przyjęta Uchwałą Nr XXXV/236/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 listopada 2009 roku. 
 

2.1.1. Najważniejsze cele i zadania realizowane w 2018 roku prze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                      

w Mławie: 
1) Pomoc w likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania - likwidacja barier architektonicznych 

dla 16 osób na kwotę 79.350,00zł. 
2)  Współfinansowanie wyjazdów osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne - dofinansowanie 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – dla 43 osób na kwotę 

40.776,00zł. w tym; 
1) dla 14 osób dorosłych – na kwotę 14.664,00 zł. 

2) dla 9 opiekunów osób dorosłych na kwotę: 6.912,00zł. 

3)  dla 10 dzieci na kwotę: 11.520,00zł. 

4)  dla 10 opiekunów dzieci na kwotę: 7.680,00zł. 

3) Promocja postaw prorodzinnych i pozytywnego wzorca rodziny - w 2018r. kontynuowano z lat poprzednich 

akcję informacyjną mającą na celu propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. W ramach promocji 

rodzinnych form pieczy zastępczej, informacja na temat poszukiwania rodzin zastępczych zawodowych                          

i niezawodowych  została zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                    

w Mławie, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie, lokalnych portalach. Poza tym, 

wykonano ulotki dot. promowania rodzin zastępczych i rozprowadzono je  w urzędach, kościołach, szkołach raz 

ośrodkach pomocy społecznej  z terenu powiatu mławskiego.  
4) Aktywizacja rodzin w kierunku tworzenia grup wsparcia – do 31.12. 2018r. odbyły się 4 spotkania grup 

wsparcia rodzin zastępczych z terenu powiatu mławskiego z psychologiem. Najczęściej poruszanymi 

tematami na Grupie Wsparcia były: problemy wychowawcze w rodzinach zastępczych np. dot. niskiej 

motywacji do nauki, „niewłaściwej” grupy rówieśniczej, złej komunikacji w rodzinie, ucieczek z domu, 
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niezrozumiałych zachowań dzieci. Ponadto, omawiano zaburzenia rozwojowe dzieci, źródła satysfakcji                       

z  wychowywania, a także odpowiedzialności pojawiających się w rodzinach zastępczych.   
5)  Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego – w 2018r. udzielono ok. 2.600 porad. 

Udzielano także licznych porad telefonicznie. 
6) Doskonalenie kadr zawodowych pracujących na rzecz rodziny i dziecka oraz pracowników instytucji 

pomocy społecznej  – w 2018r. pracownicy pracujący na rzecz rodziny i dziecka (4 koordynatorów, pracownik 

socjalny, starszy specjalista pracy z rodziną, psycholog) czynnie uczestniczyli w szkoleniach. 
7)  Prowadzenie wszechstronnej pracy z rodziną i wykorzystywanie różnorodnych technik i metod:  

W 2018r. przeprowadzono nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 

zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu Dziecka. W 2018r. do Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Mławie zgłosił się 1 kandydat  do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. 

Szkolenie kandydata do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej przeprowadził psycholog i pedagog 

na podstawie programu, pn. „Rodzina Plus” zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 

01.06.2015r.  W 2018r. kontynuowano z lat poprzednich akcję informacyjną mającą na celu propagowanie idei 

rodzicielstwa zastępczego. Wykonano ulotki dot. promowania rodzin zastępczych  i rozprowadzono je                         

w urzędach, kościołach, szkołach oraz ośrodkach pomocy społecznej z terenu powiatu mławskiego.  
W dniu 20 listopada 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie przy współpracy Ośrodka 

Konsultacyjno-Edukacyjnego i Wsparcia Rodziny w Olsztynie zorganizowało szkolenie p.n. „Rozwiązywanie 

konfliktów w rodzinie poprzez porozumienie bez przemocy M. Rosenberga” dla rodzin zastępczych oraz  

prowadzącego rodzinny dom dziecka funkcjonujących na terenie powiatu mławskiego. Do 31.12.2018r. odbyły 

się  4 spotkania Grupy Wsparcia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu mławskiego. Grupa 

Wsparcia prowadzona jest przez psychologa zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                       

w Mławie. W 2018r. odbyło się 163 posiedzeń Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci 

przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, które przekazano do właściwego Sądu. W roku 2018  

sporządzono  19  ocen, z czego wszystkie były pozytywne. Z analizy wynika, że  rodziny zastępcze starają się 

rzetelnie wykonywać swoje obowiązki względem dzieci poprzez zapewnienie godnych warunków życia, troskę 

o ich zdrowie, rozwój, umożliwienie kontaktów z rodziną naturalną, utrzymywanie kontaktów z wychowawcami 

szkół. Rodziny zastępcze  i prowadzący rodzinny dom dziecka mogą na bieżąco w razie potrzeby skorzystać                     

z poradnictwa indywidualnego mającego na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji, poprzez kontakt   

z psychologiem zatrudnionym  w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie. Rodziny zastępcze                      

i dzieci korzystają  również z pomocy specjalistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie jak 

również w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie. 
Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. do Wojewódzkiego Ośrodka  Adopcyjnego Oddział Zamiejscowy                              

w Ciechanowie zostało zgłoszonych 4 -ro dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej.  

W 2018r. opracowano 11 Indywidualnych programów usamodzielnienia wspólnie z wychowankami rodzinnej 

pieczy zastępczej, ich opiekunami usamodzielnienia oraz przy współpracy pracownika Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Mławie. 

8) Podejmowanie działań na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze, resocjalizacyjne, 

domy pomocy społecznej. W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                    

w Mławie obejmowało wsparciem 29-u wychowanków (15 mężczyzn i 14 kobiet), w tym 17 pełnoletnich 

wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej, 10-ro wychowanków młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego oraz 2-je wychowanków młodzieżowego ośrodka socjoterapii, którzy realizowali indywidualne 

programy usamodzielnienia. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku na pomoc dla wychowanków 

placówek opiekuńczo – wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych 

ośrodków socjoterapii wydatkowano łącznie163.001,34zł.,  z tego: 
1) dla 27 wychowanków na kontynuowanie nauki  -  124.244,34zł.  
2) dla 6 wychowanków na usamodzielnienie -   27.642,00zł.   
3) dla 5 wychowanków na zagospodarowanie   - 11.115,00zł. 

 
Dla 41 wychowanków Domów Dziecka w Kowalewie wypłacono dodatek w ramach programu „Dobry Start”                   

w łącznej wysokości 12.300,00zł. oraz dla 3 usamodzielnianych wychowanków w łącznej kwocie 900,00zł. 
 

2.1.2.  Najważniejsze cele i zadania realizowane w 2018 roku przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie: 
1) Pomoc rodzinom zagrożonym dysfunkcjom. 
2) Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego. 

W ramach tego zadania prowadzony jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

Do zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej należy zapewnienie kompleksowej pomocy psychologicznej                         

i prawnej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego poprzez: 

1) prowadzenie interwencji kryzysowej osobiście w siedzibie Ośrodka oraz w miejscu pobytu klienta, 

2) prowadzenie interwencji kryzysowych telefonicznych, 

3) prowadzenie poradnictwa psychologicznego indywidualnego i rodzinnego, 
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4) prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych (katastrofa, nagła 

śmierć, żałoba, próby samobójcze, klęski żywiołowe itp.), 

5) udostępnienie w sytuacjach uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa klienta lub dobra procesu pomocy, 

miejsca całodobowego pobytu na terenie Ośrodka przy ul. Słowackiego 18, (placówka  dysponuje 3 

miejscami), 

6) udzielanie porad prawnych i opracowanie niezbędnych pism do właściwych instytucji. 

Placówka udzielała w 2018 roku poradnictwa: prawnego, socjalnego, psychologicznego, medycznego, 

konsultacji wychowawczych. Prowadzona była psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, psychoterapia 

rodzin.  Osoby korzystające ze wsparcia Placówki miały w razie potrzeby zagwarantowane konsultacje 

psychiatryczne. 

W 2018r. w Zespole Ośrodków Wsparcia udzielono 2981 porad specjalistycznych,  z których skorzystało 805 osób,                 

w tym 273 osoby  uwikłanych  w przemoc. 

Na realizację  powyższych zadań własnych powiatu wydatkowano kwotę 368 476,68 zł. 
 

Doskonalenie kadr zawodowych pracujących na rzecz rodziny i dziecka oraz pracowników instytucji pomocy: 

1) Szkolenie” „Interwencja Kryzysowa w przypadku prób samobójczych”- 10 osób; 
2) Szkolenie „ Profilaktyka zachowań przemocowych” 3 osoby; 

3) Szkolenie „Dialog motywujący i terapia behawioralno – poznawcza   w terapii i profilaktyce uzależnień  

    behawioralnych” – 1 osoba; 

4) Szkolenie „Pomoc osobie stosującej przemoc – pomocą dla całej rodziny” - 19 osób; 
5) Konferencja ministerialna „Bezpieczeństwo osób starszych – profilaktyka, interwencja, pomoc” – 1 osoba; 
6) Superwizja dla przewodniczących i członków Zespołów Interdyscyplinarnych działających na terenie powiatu  

Mławskiego – 5 spotkań 19 – u uczestników. 
 

Prowadzenie wszechstronnej pracy z rodziną i wykorzystywanie różnorodnych technik i metod: 

W ramach tego zadania w Zespole Ośrodków Wsparcia była prowadzona psychoterapia i praca z systemem 

rodzinnym. W psychoterapii uczestniczyło 77 osób, w tym psychoterapia par 8 osób (4 pary) i psychoterapia rodzin 

15 osób               (7 rodzin). Łącznie udzielono 755 porad. 

Prowadzone były zajęcia pn. „SZKOŁA DLA RODZICÓW”. W warsztatach uczestniczyło łącznie 22 osoby. 

Odbyły się trzy edycje warsztatów. Prowadzona była grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy                       

w rodzinie. 

 

2.2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Program realizowany był 

przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie. 
Obejmował swoim zakresem działania  wyznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, 

takie jak: 
1) diagnoza przemocy w rodzinie na terenie powiatu – diagnoza na podstawie danych ilościowych jest 

przygotowywana w każdym roku realizacji programu; 
2) kampanie społeczne - przeprowadzono Kampanię „Biała Wstążka”; 
3) realizacja programów profilaktycznych – zrealizowano program profilaktyczny dla kobiet „Bezpieczna 

Mławianka”; 
4) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy                       

w rodzinie - opracowano Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 przyjęty Uchwałą Nr XIV/90/2016 Rady Powiatu Mławskiego                    

z dnia 24 lutego 2016 roku – opis realizacji programu został przedstawiony w dalszej części raport; 
5) prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w Rodzinie. Zadanie realizowane jest od 

2006 roku  w ramach   finansowania z budżetu państwa. W 2018r. Placówka udzielała poradnictwa: prawnego, 

socjalnego, psychologicznego, medycznego, konsultacji wychowawczych, konsultacji psychiatrycznych.                       

W ośrodku prowadzona jest terapia krótkoterminowa oraz psychoterapia indywidualna, psychoterapia par                       

i psychoterapia rodzin. W 2018r. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia udzielono  987 porad,  z których 

skorzystało  273 osoby. Z pomocy całodobowej skorzystało 41 osób doświadczających przemocy w rodzinie; 
 

6) realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc                             
w rodzinie. W ramach realizacji zadania opracowano i przyjęto „Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjny 

dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Mławskim na lata 2017-2020” – opis realizacji 

programu został przedstawiony w dalszej części raportu. 
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2.3. Powiatowy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2016 – 2020 przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XIV/89/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 lutego 

2016 roku.  
Realizacja  programu w 2018r. dotyczyła celów :  

1) Cel operacyjny - Efektywna współpraca instytucji, służb i organizacji pozarządowych działających na rzecz 

osób uwikłanych  w przemoc.  
- zadanie: Zorganizowanie interdyscyplinarnych, szkoleń, seminariów i konferencji dla przedstawicieli 

instytucji, celem podniesienia kompetencji zawodowych i wymiany doświadczeń.  
W ramach realizacji zadania zorganizowano: superwizję dla przewodniczących i członków Zespołów 

Interdyscyplinarnych; szkolenie „Pomoc osobie stosującej przemoc – pomocą dla całej rodziny” które odbyło 

się  w dniu 07.12.2018r. 
-zadanie:  Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
W dniu 12.05.201r. zostało zawarte porozumienie o partnerskiej współpracy pomiędzy Zespołem Ośrodków 

Wsparcia a Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS. Przedmiotem porozumienia 

jest współpraca Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie i Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności 

Seniorów AS w zakresie aktywizacji społecznej seniorów doświadczających różnego rodzaju kryzysu 

psychologicznego, w tym przemocy w rodzinie. 

W ramach tego działania w 2018r. Pełnomocnik współtworzył oferty na realizację zadań publicznych 

Województwa Mazowieckiego tj. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,– zadanie 

wieloletnie realizowane na podstawie umów 3-letnich – projekt „Akademia Godnego Życia” i projekt  

„Akademia Seniora”.  
W dniu 29.10.2018r. Pełnomocnik podpisał porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia” dotyczącej superwizji dla osób pracujących w 

obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach tego porozumienia bezpłatne superwizje dla 

członków zespołów interdyscyplinarnych z powiatu mławskiego odbędą się w 2019 roku. Superwizje będą 

prowadzili specjaliści ze Stowarzyszenia „Niebieska Linia”. Spotkania będą odbywały się w siedzibie ZOW. 
2) Cel operacyjny - Spójny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie mławskim. 

-zadanie: Opracowanie schematu działań systemowych na terenie powiatu mławskiego pomiędzy 

instytucjami zobowiązanymi do działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2018r. zadanie 

było realizowane poprzez: 
1. Okresowe spotkania Zespołu ds. Opracowania, Wdrażania, Monitoringu i Ewaluacji Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

2. Zaproszenie do współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Prokuratury Rejonowej                            

w Mławie. 

3. Spotkania przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych na rzecz przeciwdziałania przemocy                                

w rodzinie w celu wypracowania schematu działań systemowych. 
W ramach realizacji celu samorządy gminne prowadzą gminne programy przeciwdziałania przemocy                               

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

-zadanie: Opracowanie bazy danych o funkcjonujących instytucjach i organizacjach świadczących 

profesjonalną pomoc osobom uwikłanym  w przemoc (ofiarom, świadkom, sprawcom). 
Baza danych o funkcjonujących instytucjach i organizacjach świadczących profesjonalną pomoc osobom 

uwikłanym w przemoc została opublikowana w Informatorze „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”                           

i „Informatorze dla osób uwikłanych w przemoc”. Oba informatory były wydane w 2016 roku. 

Dystrybuowano je jeszcze w roku  2018. Opracowywano informator o instytucjach i podmiotach 

realizujących oferty dla osób stosujących przemoc  w rodzinie. Informatory przekazywano wg właściwości.  

W ramach zadania na stronie starostwa powiatowego prowadzona jest zakładka  PRZECIWDZIAŁANIE  

PRZEMOCY.  

3) Cel operacyjny - Wysoka jakość i skuteczność pomocy udzielanej osobom uwikłanym  w przemoc, w tym 

dzieciom. 
-zadanie: Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności poszczególnych osób pracujących                         

w obszarze przeciwdziałania  przemocy w Rodzinie. W ramach zadania wykonano: 
Szkolenie” „Interwencja Kryzysowa w przypadku prób samobójczych”- 10 osób; 
Szkolenie „ Profilaktyka zachowań przemocowych” 3 osoby; 

Szkolenie „Dialog motywujący i terapia behawioralno – poznawcza w terapii i profilaktyce uzależnień  

behawioralnych” – 1 osoba; 

Szkolenie „Pomoc osobie stosującej przemoc – pomocą dla całej rodziny” - 19 osób; 

Konferencja ministerialna „Bezpieczeństwo osób starszych – profilaktyka, interwencja, pomoc” – 1  osoba. 
W ramach powyższego zadania poza wyżej wymienionymi szkoleniami członkowie zespołów 

interdyscyplinarnych uczestniczyli w 26 różnych szkoleniach i warsztatach. Łączna liczba uczestników 

szkoleń i warsztatów 52 osób. 

-zadanie: Zapewnienie superwizji osobom działającym w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

(liczba przeprowadzonych superwizji).  
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Prowadzono superwizję dla przewodniczących i członków Zespołów Interdyscyplinarnych działających na 

terenie powiatu mławskiego. Odbyło się 5 spotkań superwizyjnych w okresie od 28.06.2018r do 10.12.2018r. 

Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 19 osób. Superwizja była współfinansowana przez Powiat Mławski, 

Miasto Mława, Gminę Wiśniewo, Gminę Strzegowo. 

W 2018 roku  superwizja  koleżeńska dla pracowników realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie była prowadzona w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie. Superwizja koleżeńska była 

prowadzona również na spotkaniach przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych przeszkolono– 8 osób. 
4) Cel operacyjny - Zapobieganie negatywnym skutkom zjawiska przemocy w Rodzinie. 
W 2018r. z pomocy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie skorzystały 273 

osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Udzielono tym osobom 987 porad specjalistycznych. Z pomocy w 

postaci całodobowego schronienia skorzystało 41 osób. 

-zadanie: Zapewnienie pomocy medycznej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (w tym dzieciom)                  

w zakresie psychiatrii. 
Lekarz psychiatra zatrudniony w ramach umowy zlecenie od 05.04.201r. do 14.12.2018r. udzielał konsultacji 

psychiatrycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych doświadczających przemocy w rodzinie -  liczba 

udzielonych konsultacji 25. 

-zadanie: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, w tym specjalistycznych oraz świetlic środowiskowych 

(liczba placówek, świetlic, liczba dzieci korzystających).  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie prowadził pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo wychowawcze                      

w lokalach: przy ul. Granicznej 39, ul. Ordona 14, ul. Piekiełko 66 – 53 dzieci. 
-zadanie: Prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie prowadził Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mławie ul. Padlewskiego 13. 
-zadanie: Wdrożenie i realizacja programów profilaktycznych w szkołach, uwrażliwiających dzieci                         

i młodzież na problem przemocy w rodzinie.  
Liczba programów, warsztatów, ilość uczestników biorących udział w realizacji zadania: 

Pełnomocnik, Zespół Ośrodków Wsparcia:  Psycholog  zatrudniona w placówce uczestniczyła w debatach 

szkolonych „Narkotyki, dopalacze? Nie tędy droga.” 
ZPO Nr 1 w Mławie: Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły i Przedszkola; warsztaty podnoszące 

kompetencje emocjonalno –społeczne uczniów klas I-III. 
I LO w Mławie: Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły; zajęcia prowadzone w 2 klasach „Przemoc                

w rodzinie- jak się uchronić”- 48 uczniów; zajęcia „Cyberprzemoc”. 
ZS Nr 2 w Mławie: Zajęcia przeprowadzone w każdym oddziale klasowym przez wychowawców zgodnie                        

z opracowanym programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły; zajęcia z zakresu przemocy domowej 

prowadzone przez psychologa  i pedagoga szkolnego.  
ZS Nr 4 w Mławie: Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły; zajęcia i warsztaty podnoszące 

świadomość prawną – 144 uczniów; program „W stronę dojrzałości” – 144 uczniów; program profilaktyczno – 

edukacyjny ARS – czyli jak dbać o miłość – 144 uczniów; warsztaty kształtujące umiejętności społeczne. 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna: Spotkania na terenie szkół „Przeciwdziałanie agresji” – 95 osób. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierzgowie: Własne programy profilaktyczne 

prowadzone w 3 placówkach szkolnych – 338 uczniów,  7 programów. 
Komenda Powiatowa Policji w Mławie: Zajęcia dla młodzieży poświęcone przestępczości, cyberprzemocy,  

przemocy i przemocy rówieśniczej. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowcu Kościelnym: Zorganizowano 2 warsztaty po 2 godziny dla 

uczniów wszystkich klas gimnazjum oraz szkół podstawowych na temat szkodliwości narkotyków i używek -  

uczestniczyło ok. 106 uczniów; zorganizowano w szkołach prelekcje dla rodziców nt. dopalaczy, w których 

uczestniczyło ok. 48 osób. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie: Realizacja programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” 

– 494 osoby. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej: Realizacja programu profilaktycznego                

„Nie godzę się na przemoc” skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców  i nauczycieli- 

uczestniczyło 350 osób.  
- zadanie: Prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.  

 Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie była prowadzona w Zespole Ośrodków 

Wsparcia w Mławie. Pozostali realizatorzy programu nie realizowali zadania.  
-zadanie: Opracowanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc                        

w rodzinie w warunkach wolnościowych. 
Realizowany był Powiatowy Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób  Stosujących Przemoc w Rodzinie.  

Przeprowadzono 1 edycję programu w warunkach wolnościowych. W zajęciach uczestniczyło 10 osób. 

-zadanie: Opracowanie informatorów zawierających dane teleadresowe podmiotów i organizacji 

pozarządowych oraz zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno- edukacyjnych 

wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 
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Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie zgodnie z obowiązkiem nałożonym na jednostki samorządu 

terytorialnego na szczeblu powiatowym przez zapisy Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie na lata 2014 - 2020 opracował i w dniu 12.07.2018r. przesłał do Starostwa Powiatowego   w Mławie 

„Informator o instytucjach i podmiotach realizujących oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie” w celu 

przesłania go do odpowiednich instytucji. 
-zadanie: Systemowa praca z rodziną. (zadanie realizowane przez prowadzenie: warsztatów rozwijających 

kompetencje wychowawcze dla rodziców; warsztatów dla specjalistów pracujących z rodzinami, warsztatów 

psychoedukacyjnych dla dzieci  w wieku szkolnym  i przedszkolnym nt. emocji, przemocy).  
Wykonano: 
Zespół Ośrodków Wsparcia: Warsztaty dla rodziców „Szkoła dla Rodziców” – 22 osoby (3 grupy). 
- praca z systemem rodzinnym w ramach poradnictwa specjalistycznego, 

- grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie: 

- realizacja programu „ Czy słowem można zranić?”- 500 uczniów; 

- realizacja programu „Nie daj się” – 82 uczniów, 

- zorganizowanie konferencji ,,Wpływ traumy na rozwój dziecka” – 48 osób, 

- zorganizowanie konferencji „Bezpieczny senior to świadomy senior” – 50 osób, 

- warsztaty dla specjalistów pracujących z rodzinami. 

-zadanie: Programy profilaktyczne dla mieszkańców powiatu mławskiego.  
W ramach zadania przeprowadzono Kampanie: Bezpieczna Mławianka, Bezpieczny senior, Kampania Biała 

Wstążka, Kampania Białych Serc; Kampania „Przemoc boli”; Kampania „Reaguj na przemoc”; „Nie godzę się 

na przemoc”; Tydzień Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem; 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu 

Na Płeć, Niebieski Tydzień;  

Przeprowadzano szereg warsztatów dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym nt. emocji i kompetencji 

społecznych., zajęć  nt. „Przemoc w rodzinie – jak się uchronić” w których uczestniczyło – 48 uczniów. 

Program profilaktyczny Bezpieczna Mławianka. 

5) Realizacja celu - Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób 

stosujących przemoc   w rodzinie. 
-zadanie: Oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie.  
Realizator: Zespól Ośrodków Wsparcia, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, Policja, ochrona zdrowia, 

oświata, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych (dalej: GKRPA), zespoły 

interdyscyplinarne, takie jak:. 
Zespół Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wieczfnia Kościelna: 

W roku 2018 do Przewodniczącego wpłynęło 14 Niebieskich Kart dalej (NK). Procedurą objęto 17 rodzin. 

Skierowano  9 wniosków do GKRPA. Motywowanie do podjęcia leczenia, terapii lub udziału                                

w oddziaływaniach korekcyjno –edukacyjnych. 

Zespół Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Szydłowo: 

W 2018 sporządzono 10 NK. 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Strzegowo: 

Na terenie Gminy Strzegowo sporządzono 20 formularzy NK,  procedurą objęto 24 rodziny. 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Szreńsk: 
Na terenie Gminy Szreńsk sporządzono 8 formularzy NK. Procedurą objęto 8 rodzin. 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stupsk: 

Na terenie Gminy Szreńsk sporządzono 14 formularzy NK.  
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiśniewo: 

Do Zespołu wpłynęło 13 NK, 17 rodzin zostało objętych procedurą NK. 13 osób podejrzanych                                

o stosowanie przemocy skierowano do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno –edukacyjnych. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mławie:  

W 2018 roku  do Zespołu wpłynęły 100 NK. Procedurą objęto 59 rodzin. Złożono 4 zawiadomienia z art. 207 

kk. Skierowano 16 osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie do udziału  w oddziaływaniach 

korekcyjno – edukacyjnych. 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Radzanów: 

Na terenie Gminy Radzanów sporządzono 7 NK. Procedurą było objętych 10 rodzin. 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie w Gminie Dzierzgowo: 

Na terenie Gminy Dzierzgowo sporządzono 19 NK. Procedurą było objętych 11 rodzin. 11 mężczyzn zostało 

skierowanych przez zespół do GKRPA. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowcu Kościelnym: 

Sporządzono na terenie gminy 11 Niebieskich Kart, procedurą NK objęto 22 osoby, złożono 6 zawiadomień                          

z art. 207 kk. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie: 

Sporządzono 14 NK. 
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GKRPA w Wieczfni Kościelnej i GKRPA w Dzierzgowie w ramach realizacji zadania motywowała osoby 

nadużywające alkoholu i stosujące przemoc do zmiany swoich zachowań i do powstrzymywania się przed 

dalszym stosowaniem przemocy, informowała  o konsekwencjach prawnych wynikających ze stosowania 

przemocy. GKRPA w Dzierzgowie wszczęła 5 postępowań z procedury NK. 

Zespół Ośrodków Wsparcia:  

- program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc  w rodzinie - 10 osób, 

- indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

- Dyrektor Zespołu – Powiatowy Pełnomocnik ds., Przeciwdziałania przemocy w rodzinie uczestniczyła                            
  w pracach 160 grup roboczych na których prowadzono rozmowy z osobami podejrzanymi o   stosowanie 

przemocy w rodzinie. 

6) Cel operacyjny: Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz osób dotkniętych 

przemocą.  
-zadanie: Wypracowanie procedury postępowania z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie.                       
Wszystkie zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy  w rodzinie działające na terenie powiatu 

mławskiego prowadzą procedurę NK. 
 

Na realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                 

w Rodzinie na lata 2016 – 2020 w roku 2018 w budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 23 600,00 zł. 

Zaplanowana kwota została wydatkowana w całości.                                                                                               

2.4. Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie 

Mławskim na lata 2017-2020 przyjęty został Uchwałą Nr XXIII/155/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia                         

27 stycznia 2017r. W 2018r. prowadzono działania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc                     

w rodzinie - przeprowadzono 1 edycję programu (1 grupa – 10 osób). Na powyższy cel powiat otrzymał dotację od 

Wojewody Mazowieckiego w wysokości 8 460,00 zł. 
 

2.5. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Mławskim na lata 2018 – 2020 przyjęty 

Uchwałą Nr XXXIII/239/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 kwietnia 2018r.  
Celem głównym Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 –2020 jest skuteczny rozwój 

systemu pieczy zastępczej w powiecie mławskim z ukierunkowaniem na formy rodzinne. 

W roku 2018 realizacja Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej odbywała się poprzez: 

1) Rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej. 

2) Wsparcie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu mławskiego. 

3) Wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. 

4) Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem, przebywającym w pieczy zastępczej. 
5) Podniesienie poziomu świadczonych usług na terenie powiatu mławskiego w zakresie pomocy dziecku                   

i rodzinie. 

 

Na dzień 31.12.2018r. na terenie Powiatu Mławskiego funkcjonowało 56 rodzin zastępczych i 1 rodzinny dom 

dziecka, w których przebywało łącznie 102 dzieci, w tym: 

1) 14 niezawodowych – 18 dzieci, 

2) zawodowe – 11 dzieci, 

3) rodzinny dom dziecka – 7 dzieci, 

4) 39 spokrewnionych – 66 dzieci. 

 

Na świadczenia pieniężne wraz z wynagrodzeniami, dla funkcjonujących rodzin zastępczych, 1 rodzinnego domu 

dziecka oraz osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich                 

w rodzinnym domu dziecka, od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wydatkowano łącznie 1.213.873,87 zł., tj. 

1.068.351,88 zł. (świadczenia) + 145.521,99 zł. (wynagrodzenia wraz  z pochodnymi).  
Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wypłacono dodatek wychowawczy z Programu 500+, na dzieci przebywające                        

w rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości  480.391,94zł. 

Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wypłacono świadczenie z programu „Dobry Start” na dzieci przebywające                               

w rodzinnej pieczy zastępczej i 1 osobie usamodzielnianej, w wysokości 21.300,00 zł.,  
 

Pomoc pieniężna dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych dotyczyła: 

1)  kontynuowania nauki dla 15 osób – 68.195,48zł. 

2)  usamodzielnienia dla 7 osób – 25.939,00zł. 
3) zagospodarowania dla 8 osób – 17.918,04zł. 

Łącznie pomocy udzielono 30 osobom na kwotę 112.052,52 zł. 
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2.6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia                            

30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wypłaciło – 

35.650,00zł. (wraz z kosztami obsługi). Program „Dobry Start”  to inwestycja w edukację polskich dzieci.                      

To 300 zł. jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymały 

świadczenie bez względu na dochód. 
 

2.7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w 2018r. wypacało świadczenia  z Programu „Rodzina 

500+”. Jest to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze mogą otrzymać rodzice oraz 

opiekunowie dzieci do 18. r.ż., a także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz 

rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

W 2018r. PCPR w Mławie wypłaciło 485.195,85zł. (wraz z kosztami obsługi). 
 

2.8. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza corocznie „Program asystent rodziny                                            

i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej”. Program jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego 

szczebla gminnego i powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy                             

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.  
Celem Programu jest wzmocnienie roli asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej                         

w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz  wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla 

gminnego i powiatowego w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta 

rodziny w gminie oraz do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Mławie otrzymało w 2018r. dotacje w wysokości 66.684,00 zł., a wydatkowało 66.558,11zł. W ramach 

otrzymanej dotacji współfinansowano wynagrodzenie 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  
 

2.9. Lokalna polityka senioralna  

Działania na rzecz lokalnej polityki senioralnej realizowane są w powiecie mławskim od września 2017r. Starosta 

Mławski  Zarządzeniem Nr 40/2017 z dnia 14.09.2017 r. podjął działania w zakresie realizacji polityki senioralnej, 

skierowanej na: 

1) aktywizację osób starszych w sferze życia publicznego na poziomie powiatu mławskiego, 

2) wymianę informacji na temat form i wspierania osób starszych, 

3) wymianę dobrych praktyk w obszarze działań na rzecz osób starszych, 

4) integrację środowisk zajmujących się działaniem na rzecz osób starszych oraz samych osób starszych. 

  

W roku 2017 przeprowadzono  badanie ankietowe dotyczące sytuacji i potrzeb osób starszych zamieszkujących na 

terenie miasta Mława i gmin powiatu mławskiego. Autorami ankiety są Zespół Ośrodków Wsparcia                                            

i Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Seniorów AS. W dniu 12.03.2018r. Powiat Mławski zawarł umowę na 

utworzenie zbioru danych z ankiet oraz na przygotowanie raportu o sytuacji osób starszych, koszt sporządzenia 

raportu to 5 000,00 zł.  
Spośród zrealizowanych ponad 1500 ankiet, 1484 znalazło się w zakresie badania. Dobór próby zakładał,                        

iż jedna połowa respondentów pochodzić miała z Miasta Mława, natomiast druga połowa z gmin wiejskich 

położonych w powiecie mławskim. Założono również zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy kobietami i 

mężczyznami. Cele te udało się zrealizować. 

 

Raport z badania ankietowego dotyczącego sytuacji i potrzeb osób starszych zamieszkujących na terenie Miasta 

Mławy i gmin wiejskich powiatu mławskiego wskazuje, że: 

1) Najbardziej pożądanymi przez starszych mieszkańców powiatu mławskiego działaniami na ich rzecz byłyby 

programy nakierowane na poprawę dostępności usług zdrowotnych. Po około 9 na 10 seniorów wskazało 

potrzebę zwiększenia dostępności do bezpłatnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz zwiększenie dostępu 

do usług rehabilitacyjnych. Na kolejnych miejscach, jeśli chodzi o preferowane działania znalazły się: dzienny 

dom pobytu dla seniorów, usługi opiekuńcze oraz edukacja zdrowotna osób starszych. Odpowiedzi te dają 

ogląd na to, jakiego rodzaju działania na rzecz seniorów należałoby podejmować na szczeblu lokalnym.  

2) Osoby starsze stanowią grupę społeczną, która nadal stosunkowo rzadko korzysta z nowych form 

komunikowania się. Świadczy o tym m.in. fakt, iż najbardziej preferowanymi formami komunikacji                            

z lokalnymi instytucjami były dla seniorów ulotki dostarczane do skrzynek pocztowych oraz lokalna prasa 

(gazety). Lokalne internetowe portale informacyjne były wskazywane przez mniej niż jedną piątą 

mieszkańców powiatu mławskiego, zaś portale społecznościowe  – przez mniej niż jedną dziesiątą, przy czym 

w obu przypadkach większość osób wybierających te kanały komunikacji należała do najmłodszej grupy 

wieku, 55-59 lat. W związku z tym, warte rozważenia byłyby działania na rzecz włączenia cyfrowego osób 

starszych.  
3) Zdrowie, spokój oraz rodzina mają charakter uniwersalny  były wskazywane jako ważne przez niemal 

wszystkich seniorów.  
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4) Zdecydowana większość, bo ponad 8 na 10 seniorów zadeklarowało, że – w zależności od miejsca 

zamieszkania – czuje się bezpiecznie w Mławie lub wsiach położonych w powiecie mławskim. Ponad 9 na 10 

respondentów bezpiecznie czuje się we własnym mieszkaniu.  
5) Sytuacja materialna seniorów zależy w dużej mierze od tego, czy nadal pracują oni zawodowo. Generalnie, 

osoby aktywne zawodowo uzyskiwały znacznie wyższe dochody niż osoby znajdujące się poza rynkiem pracy. 

Aktywna zawodowo była około jedna czwarta seniorów, przy czym ok. 8% zadeklarowała, że prowadzi własną 

działalność gospodarczą.  
6) Najczęściej akcentowanym problemem w dostępie do usług zdrowotnych były odległe terminy wizyt.                            

Na tego typu trudności wskazywało prawie trzy piąte respondentów. Niemal równie często przywoływanymi 

problemami były także: konieczność wczesnego wstawania by dostać tzw. „numerek” oraz problemy                        

z rejestracją do lekarza oraz trudności w uzyskaniu skierowania do lekarza specjalisty. Stosunkowo rzadko 

wymienianymi problemami były natomiast: niskie kompetencje zawodowe lekarzy oraz niska kultura osobista 

personelu medycznego, w tym lekarzy. Zauważyć więc można, iż problemy w dostępie do usług zdrowotnych 

mają przede wszystkim charakter systemowy i organizacyjny i dotyczą głównie aspektów związanych                       

z samym procesem umawiania się na wizyty, a nie jakością świadczonych usług w momencie, gdy wizyta już 

ma miejsce. Należałoby podjąć działania nakierowane na poprawę sytuacji w tym zakresie.  

7) Ponad połowa seniorów deklarowała, że nie współżyje seksualnie. Problem ten dotyczy w największej mierze 

osób po 70 roku życia, co jest związane m.in. z wyższym odsetkiem osób nieposiadających partnera                        

w starszych grupach wieku.  
8) Około 4 na 10 seniorów zadeklarowało, że jest uzależnionych od papierosów, a około co szósty z nich uważał, 

że jest uzależniony od leków. Z wyjątkiem uzależnienia od leków, zdecydowanie częściej każdy z rodzajów 

uzależnień wskazywali mężczyźni niż kobiety, przy czym brak jakichkolwiek uzależnień deklarował co 

czwarty mężczyzna oraz prawie połowa kobiet.  
9) Dobrze swoje zdrowie oceniła jedna trzecia seniorów, źle natomiast – co dziewiąta. Gorsze samooceny 

obserwowane były przede wszystkim wśród osób należących do najstarszych grup wieku.  
10) Konieczne jest podejmowanie działań aktywizujących wszystkich seniorów, gdyż często obserwowany wśród 

mieszkańców powiatu mławskiego brak aktywności sprzyja wykluczeniu społecznemu, rozumianemu jako 

brak uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, politycznym i gospodarczym. Rezultaty badania 

pokazały, że szczególne narażone na doświadczanie zjawiska wykluczenia społecznego są osoby najstarsze 

oraz najgorzej wykształcone.  
11) Wyniki badania wskazują, iż kobiety częściej od mężczyzn pozytywnie postrzegają zarówno siebie, jak                  

i otaczającą je rzeczywistość. Ponadto, są one grupą bardziej aktywną społecznie, na co wskazuje częstsze niż 

wśród mężczyzn udzielanie się w różnego rodzaju organizacjach, częstsze wybieranie aktywnych a nie 

biernych form spędzania wolnego czasu (np. spotkania z innymi ludźmi, wyjścia do kina lub teatru oraz 

wolontariat) oraz podejmowanie dalszego kształcenia.  
12) Generalnie, częściej niż inne grupy, na doświadczanie większości analizowanych problemów narażone były 

osoby najstarsze, w wieku 75 lat i więcej, a także osoby gorzej wykształcone, z wykształceniem co najwyżej 

gimnazjalnym.  
13) Relatywnie rzadko w tym kontekście pojawiały się bardzo poważne problemy, takie jak niepełnosprawność, 

ubóstwo lub przemoc w rodzinie. Tym niemniej, należy podejmować działania nakierowane na pomoc osobom 

doświadczających tego rodzaju trudności, gdyż często seniorzy doznający takich problemów są wyizolowani 

społecznie i nie mają możliwości uzyskania innego rodzaju wsparcia niż pomoc instytucjonalna.  
14) Problemy doświadczane przez seniorów można podzielić na trzy kategorie: problemy z kondycją fizyczną, 

problemy z kondycją psychiczną oraz problemy związane z życiem społecznym. Problemy z kondycją 

fizyczną, związane m.in. z osłabieniem organizmu utrudniały przede wszystkim wykonywanie takich 

czynności, jak: poruszanie się poza domem oraz samodzielne jedzenie  i przygotowywanie sobie posiłków. 

Problemy z kondycją psychiczną wiązały się przede wszystkim ze złym samopoczuciem (które mogło mieć 

oczywiście również podłoże fizyczne) oraz osłabioną pamięcią. Wśród problemów związanych z życiem 

społecznym były natomiast samotność, tęsknota za rodziną, a także poczucie niezrozumienia.  
 

3. Wspieranie osób niepełnosprawnych. 

 

3.1. Określenie zadań oraz wysokości środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dla Powiatu Mławskiego na 2018r. Rada Powiatu Mławskiego określiła w Uchwale                      

Nr XXXII/233/2018 w dniu 22 marca 2018r., a w dniu 05 października 2018r. Uchwałą Nr XXXVI/271/2018                   

i następnie Uchwałą II/11/2018 w dniu 7 grudnia 2018r. dokonała zmian wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej w 2018r. 
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną 

zostały przyznane Powiatowi Mławskiemu  zgodnie z „Informacją Prezesa Zarządu PFRON o wysokości środków 

przypadających wg. algorytmu w 2018r. na realizację zadań w planie finansowym Funduszu dla powiatu 

mławskiego”. 
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Ostateczny podział środków PFRON w 2018r. przedstawiał się następująco: 

140.902,44 zł. z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową, 

473.788,56 zł. z przeznaczeniem na rehabilitację społeczną. 

 

Łącznie na rehabilitację  zawodową przekazano kwotę 140.902,44 zł, z czego na: 

1)dofinansowanie wyposażenia stanowisk pracy -  3 stanowiska pracy na kwotę  89.805,60 zł. 

2) rozpoczęcie działalność  gospodarczej dla 1 osoby na kwotę 25.000,00 zł. 

3) prace interwencyjne dla 2 osób na kwotę 4.467,91 zł. 

4) zobowiązania za 2017r. wypłacone w 2018r.- prace interwencyjne i staże dla  – 5 osób na kwotę   

    21.628,93 zł. Zobowiązania wynikły z uwagi na zawarcie umów z osobami niepełnosprawnymi                      

    w ramach prac interwencyjnych i staży w 2017r., których okres zatrudnienia obejmował  przełom roku   

    2017 – 2018.  

Łącznie na rehabilitację społeczną przeznaczono kwotę: 473.788,56zł. z czego na: 
1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – dla 43 

osób na kwotę 40.776,00 zł. w tym; 
2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  
        i technicznych dla 26 osób na kwotę 99.720,00 zł. w tym: 

3) dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

        i środki pomocnicze dla 313 osób na kwotę 333.292,56 zł.  

  

3.2. W 2018r. Powiat Mławski realizował projekt pn. „Dostosowanie dwóch toalet w Specjalnym Ośrodku Szkolno 

– Wychowawczym w Mławie do potrzeb osób niepełnosprawnych” realizowany w ramach programu pn. „Program 

wyrównywania różnic między regionami III” Obszar B. 
Remont i przebudowa dwóch łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno - Wychowawczym w Mławie rozwiązał problem występującej bariery architektonicznej. Dostosowanie 

toalet do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo pozwoliło na usamodzielnienie ich w podstawowych 

czynnościach samoobsługowych. Poczucie niezależności od osób postronnych wpłynęło korzystnie na ich 

samoocenę, a  to będzie wpływało motywująco na pracę nad własnymi słabościami i ograniczeniami. 

Koszt realizacji zadania obejmuje kwotę łącznie 37.146,00 zł., w tym:  
1) kwota przyznana i wykorzystana przez PFRON w wysokości  18 573,00 zł. 
2) udział innych niż PFRON źródeł finansowania projektu – środki własne w wysokości 18.573,00 zł. 

 

3.3. Powiat Mławski w 2018r. po raz siódmy przystąpił do realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny 

Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym 

programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu  w 

życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Na realizację tego programu Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Mławie otrzymało kwotę w wysokości 75.302,00 zł., wydatkowano łącznie z kosztami obsługi 

programu w wysokości 4.274 zł. -  kwotę 71.170 zł. 
Formy wsparcia zrealizowane w 2018r. obejmowały: 
Moduł I – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, pomoc                                                                                        

w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,  pomoc w utrzymaniu 

sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu 

aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla  osoby zależnej - wpłynęło 9 wniosków i wypłacono 

dofinansowanie dla  9 osób na kwotę 31.500,00 zł. 
Moduł  II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Złożono wniosków – 17, rozpatrzono 

pozytywnie – 16, negatywnie  - 1. Wypłacono dofinansowanie –  35.396,00 zł. 
 

3.4. Program „Za życiem” - z programu mogą skorzystać osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi, w tym                     

z niepełnosprawnościami sprzężonymi i osoby ze spektrum autyzmu. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy             

w Mławie korzystają też takie osoby niepełnosprawne. Placówka w 2018r. otrzymała dotację celową w kwocie 

38.000,00 zł. z programu ,,Za życiem”. W/w dotacja została przyznana dla 9 osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi będącymi uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie. Za pozyskane środki 

finansowe została doposażona pracownia informatyczna w zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem 

antywirusowym oraz pakietem Office (jednostka centralna, monitor, mysz, klawiatura) – 2 sztuki oraz  głośniki 

multimedialne – 1 sztuka. Świetlica została doposażona w nowe stoliki, ekran projekcyjny wraz                                            

z oprzyrządowaniem. Do prowadzenia treningu spędzania czasu wolnego dla uczestników z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi zakupiono: puzzle, gry planszowe, klocki. Ponadto placówka dla osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi w 2018 roku zakupiła kompletny stół do tenisa stołowego oraz piłkarzyki. Osoby                                             

z niepełnosprawnościami sprzężonymi zostały objęte w okresie od 03.06.2018r. do dnia 31.12.2018r. ćwiczeniami 

ogólnousprawniającymi  prowadzonymi z rehabilitantem zatrudnionym w ramach dotacji celowej ,,Za życiem”. 

Łącznie w 26 zajęciach przepracowano z w/w uczestnikami 34 godziny.    
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3.5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mławie w ramach Program Ministerstwa Sportu i Turystyki – 

Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych 2018. otrzymał dofinansowanie na:   
1) organizację 10 dniowego obozu narciarsko - snowbordowego w Bukowinie Tatrzańskiej dla 30 

uczestników – 65 000 zł.,  
2) organizację XIX Mławskiej Olimpiady Niepełnosprawnych - 198 zawodników – 11 000 zł.,  
3) zajęcia jazdy konnej (hipoterapia)  - 16 uczestników, dwa razy w tygodniu, w miesiącach:  kwiecień, maj, 

czerwiec, wrzesień, październik, listopad 2018r.  – 14 600zł., 
4) sekcja pływacka – raz w tygodniu  w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad 

2018r. - 10 400 zł.  
Łącznie  otrzymano  dotację na wszystkie zadania  w wysokości 101 000,00 zł. 

 

4. Edukacja publiczna.  

 
4.1. Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkol ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

mławskiego realizowany jest w zawiązku z przyjętą Uchwałą Nr XXIII/178/2012 Rady Powiatu Mławskiego                

z dnia 28 grudnia 2012r.  Program kierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów, kształcących się                                

w szkołach ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest powiat mławski. Program ma charakter 

motywacyjny.  
Zarząd Powiatu Mławskiego w dniu 12.09.2018r. podjął uchwałę Nr 1053/2018 w sprawie w sprawie przyznania 

Nagród Starosty Mławskiego dla Najlepszych Maturzystów w 2018 roku  zgodnie  z „Programem wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkól ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu mławskiego" Nagrody przyznano 5- u 

maturzystom po 1000,00 zł. jednemu uczniowi z każdej z ponadgimnazjalnych szkół prowadzonych przez powiat 

mławski.  
 

4.2. Przystąpienie do Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"- Priorytet 3 pn.  „Zakup książek do 

bibliotek szkolnych”. Do programu przystąpiły szkoły: I Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 1 w ZS  Nr 1                      

w Mławie, Technikum Nr 2 w ZS Nr 2  w Mławie, Technikum Nr 3 w ZS Nr 3 w Mławie, II LO w ZS Nr 4  w 

Mławie, Szkoła Podstawowa Specjalna w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Mławie. Wniosek złożony przez 

Powiat został zaopiniowany pozytywnie. Przyznano środki w kwocie 54 480,00zł. Powiat zapewnił wkład własny w 

wysokości 20% tj. w kwocie 13 620,00zł. 
Wniosek złożony w roku 2018 realizowany będzie w roku 2019. 

 

4.3. Przystąpienie do Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na podstawie podpisanego 

Porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Powiatem Mławskim na realizację dwóch zadań                        

z zakresu administracji rządowej w zakresie: 
1) zapewnienia maksymalnie komfortowych warunków pobytu uczennicy w ciąży do czasu urodzenia dziecka               

w bursach lub internatach, w formie odrębnego jednoosobowego – pokoju, 

2) zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjo-opiekuńczego na obszarze 

powiatu mławskiego. 

 

Program ten jest realizowany w latach 2017 - 2021 przez dwie jednostki:  

1) Bursę Szkolną w Mławie - zadanie 1.5 „Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin”, 

2) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie - zadanie 2.4 –„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                 

i jego rodziny”. 

Ogólna kwota dotacji przyznana na lata 2017 - 2021  wynosi - 525.400 zł. W 2018r. środki otrzymane                             

i wykorzystane w ramach programu: Bursa Szkolna – 600 zł. oraz Ośrodek Szkolno- Wychowawczy – 93 600 zł. 
 

4.4. Realizacja projektu „Zawodowcy na start” od 01.09.2017r. do 31.08.2019r. w Zespole  Szkół Nr 3                      

w Mławie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,                            

Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie Zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie 

zawodowe uczniów. Uchwała Nr XXV/175/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 kwietnia 2017r.w sprawie 

przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pn. „Zawodowcy na strat” w partnerstwie z Liderem Projektu – 

Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego – w ramach konkursu  nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-029/16 

RPO, Oś X, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, przeznaczone dla uczniów Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie. W ramach projektu przewiduje się 

realizację zajęć specjalistycznych zawodowych, związanych z kierunkiem kształcenia w zawodzie technik  

elektronik oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej  Nr 3  w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie, zajęcia warsztatowe, 

laboratoria realizowane w uczelni wyższej dla kierunku mechanik pojazdów samochodowych, dodatkowe zajęcia               

z języka angielskiego, zajęcia wzmacniające kompetencje miękkie na rynku pracy przy współpracy z Państwową 

Wyższą Szkolą Zawodową  w Mławie oraz staże zawodowe w lokalnych przedsiębiorstwach dla 32 uczniów. 

Rezultatem w roku  2018 było zrealizowanie przez 2 -ch uczniów 160 godzin miesięcznego stażu.  
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4.5. W dniu 06.04.2018r., zawarto umowę pomiędzy Powiatem Mławskim  a Województwem Mazowieckim                

w celu uregulowania praw i obowiązków stron związanych z realizacją przez Województwo projektu 

„Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”w ramach priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 

10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach RPOWM 2014-

2020. Okres realizacji projektu od podpisania umowy będzie trwał do 31 marca 2023 roku. W projekcie planuje się 

udział łącznie 625 uczniów techników z ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3 i ZS Nr 4 w Mławie. Zadania zaplanowane do 

realizacji: staże zawodowe dla 625 uczniów, szkolenia zawodowe dla 246 uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-

zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy dla uczestników projektu, wyposażenie szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe, opracowanie i wdrożenie programów innowacji pedagogicznych, dla minimum 224 

uczestników, wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji 

pedagogicznych, Łączna forma wsparcia Beneficjenta planowana do kwoty 4 .609.381,25 zł. Rezultatem w roku 

2018 było zrealizowanie przez 78 uczniów Zespołu Szkół Nr 1  miesięcznych (pilotażowych) staży zawodowych. 
 

4.6. W 2018r. I Liceum Ogólnokształcące w Mławie im. Stanisława Wyspiańskiego realizowane były trzy projekty 

edukacji internetowej eTwining w zakresie nauki języków obcych z wykorzystaniem interaktywnych metod 

nauczania.  Program eTwinning  tworzy społeczność szkolna, gromadząca szkoły z całej Europy (i nie tylko) 

współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. W czasie realizacji programu wykorzystuje się komputer, 

Internet, różnorodne oprogramowanie, aparat, kamery, narzędzia z których uczniowie korzystają w czasie wolnym, 

co czyni zajęcia znacznie ciekawszymi i bardziej angażującymi.  
1) „Młodzież w Europie” – projekt rozpoczęty w grudniu 2018r. przewidziany do realizacji również w 2019r.                      

w którym bierze udział  20 uczniów. Uczniowie przedstawiali swoja rolę w kształtowaniu Europy przyszłości, 

tworząc dekalog z postulatami dla rządzących. Uczestnicy prowadzili bloga z przemyśleniami na temat Unii 

Europejskiej jej mocnych i słabych stron. Projekt polegał na wymianie poglądów i analizie roli młodego 

pokolenia.  
2) „Mobilność zawodowa jako wyzwanie XXI wieku” - projekt rozpoczęty w grudniu 2018r. przewidziany do 

realizacji również w 2019r. Uczestniczy w nim 20 uczniów z klas pierwszych. Projekt wspomaga nauczanie 

przedsiębiorczości. Przy wykorzystaniu technik komputerowych uczniowie nabywają umiejętności dostosowania 

się do wymogów rynku pracy poprzez: gotowość do zmiany pracy, zawodu, doskonalenie i poszerzanie swoich 

kwalifikacji zawodowych. 
3) „Szkoła moich marzeń” - projekt rozpoczęty w grudniu 2018r. przewidziany do realizacji również  w 2019r.. 

Bierze w nim udział 20 uczniów z klas pierwszych. Przedmiotem współpracy jest projekt: „My dream school" - 

czyli „Szkoła moich marzeń", którego głównym celem jest zabranie uczniów  w wirtualną podróż po 

europejskich szkołach. Celem działania jest zapoznanie młodzieży z życiem codziennym rówieśników z innych 

państw, ich systemem edukacji a także podzielenie się własną wiedzą na temat swojej edukacji. 
 

4.7. Zespół Szkół Nr 2 w Mławie brał udział w projekcie ,,Mazowsze stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.                

W roku szkolnym 2017/2018 – było 10 stypendystów, a w roku szkolnym 2018/2019 – 11 stypendystów. Program 

wspiera rozwój uczniów szczególnie uzdolnionych kształcących się w szkołach zawodowych. 
 

4.8. W 2018r. Zespół Szkół Nr 4 w Mławie otrzymał dofinansowanie – grant w wysokości 31 400,00 zł. od firmy 

CEDROB na utworzenie pracowni języków obcych w ramach projektu „Wspieramy rozwój”.                                               

Ze  środków tych  powstała pracownia językowa, w której zorganizowano 24 stanowiska wyposażone                           

w monitory dotykowe, tablicę interaktywną, centralną jednostkę systemu oraz nowe meble. 
 

4.9. Rządowy Program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna Tablica”. Projekt realizowany był przez Specjalny 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mławie oraz Powiat Mławski. Przeznaczony dla Specjalnej Szkoły 

Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mławie. Okres realizacji projektu od 

podpisania umowy tj. od 25.10.2017r. do 30.06.2018r. w ramach, którego do końca grudnia 2017r. zakupiono dwie 

tablice multimedialne wraz z projektorami ultra ogniskowymi. Następnie do 30 czerwca 2018r. wdrożono 

stosowanie Technologii – Informacyjno - Komunikacyjnej w procesie nauczania w tej szkole. Wartość projektu to 

15 000,00 zł. w tym dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego kwota 12 000,00 zł., wkład własny powiatu  w 

wysokości 3 000,00 zł. 
 

4.10. W dniu 4.10. 2018r  z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania  z zakresu 

administracji rządowej, pn. „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych” zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe na 

kwotę 16 217,31 zł.  
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4.11. Programy i projekty, które nie otrzymały dofinansowania: 

 

4.11.1. Styczeń 2018r. Wniosek w ramach programu Erasmus +  
Uchwała Nr 886/2018r. Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 19.01.2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

szczególnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie. Upoważniono Dyrektora szkoły do dokonywania                      

w imieniu Powiatu Mławskiego czynności związanych z aplikowaniem i realizacją projektu w ramach programu 

Erasmus +, obszar Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, akcja 12 Mobilność uczniów polegająca na organizacji 

praktyk zagranicznych w celu podniesienia kompetencji zawodowych uczniów, którego operatorem jest Fundacji 

Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.  

Wniosek zdobył 81,5 pkt., minimalna ilość punktów 83 - nie otrzymał dofinansowania  

z powodu niewystarczającej liczby punktów.  
 

4.11.2. Styczeń 2018 r. Wniosek w ramach programu Erasmus +  
Uchwała Nr 887/2018r. Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 19.01.2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

szczególnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie. Upoważniono Dyrektora Szkoły do dokonywania                   

w imieniu Powiatu Mławskiego czynności związanych z aplikowaniem i realizacją projektu w ramach programu 

Erasmus +, obszar Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, akcja 12 Mobilność uczniów polegająca na organizacji 

praktyk zagranicznych w celu podniesienia kompetencji zawodowych uczniów, którego operatorem jest Fundacji 

Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.  
Wniosek zdobył 82 pkt., minimalna ilość punktów 83 - nie otrzymał dofinansowania z powodu niewystarczającej 

liczby punktów.  
 

4.11.3. Styczeń 2018r. Wniosek w ramach programu Erasmus +  
Uchwała Nr 888/2018r. Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 19.01.2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

szczególnego dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie im. Obrońców Mlawy z września 1939 r. w Mlawie. 

Upoważniono Dyrektora szkoły do dokonywania w imieniu Powiatu Mławskiego czynności związanych                                 

z aplikowaniem i realizacją projektu w ramach programu Erasmus +, obszar Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, 

akcja 12 Mobilność uczniów polegająca na organizacji praktyk zagranicznych w celu podniesienia kompetencji 

zawodowych uczniów, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.  
Wniosek zdobył 80 pkt., minimalna ilość punktów 83 - nie otrzymał dofinansowania z powodu niewystarczającej 

liczby punktów.  
 

4.11.4. Styczeń 2018 r. Wniosek w ramach programu Erasmus +  
Uchwała Nr 900/2018r. Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31.01.2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

szczególnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie. Upoważniono Dyrektora szkoły do dokonywania                      

w imieniu Powiatu Mławskiego czynności związanych z uczestnictwem Powiatu Mławskiego – Zespołu Szkół Nr 1 

w Mławie, jako beneficjenta w projekcie pn. Inwestycja w przyszłość – wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie 

energetyki odnawialnej, realizowanego w ramach programu Erasmus + obszar  Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, 

akcja 12 Mobilność uczniów polegająca na organizacji praktyk zagranicznych w celu podniesienia kompetencji 

zawodowych uczniów, którego operatorem jest Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. 

Wniosek zdobył 66 pkt., minimalna ilość punktów 83 - nie otrzymał dofinansowania z powodu niewystarczającej 

liczby punktów.  

 

4.11.5. Styczeń 2018 - Uchwała Nr 882/2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 12.01.2018r. w sprawie 

wyrażenia zgody na aplikację o dofinansowanie projektu pn. „Dobry start – lepsza przyszłość„ w odpowiedzi na 

konkurs ogłoszony w ramach Osi X Edukacja dla rozwoju regionu RPO WM 2014—2020,w ramach Działania 10.1. 

„Kształcenie i rozwój dzieci Poddziałanie 10.11 – Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPMA 

10.01.01- IP. 01-14-061/17. 
Wniosek nie otrzymał dofinansowania z powodu zbyt malej ilości punktów. 
 

4.11.6. W czerwcu 2018r., Powiat Mławski wnioskował o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 na 

realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości, w ramach programu „Niepodległa”.  
Uchwała Nr 988/2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 14.06.2018 w sprawie przystąpienia do przedsięwzięcia               

w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanego w 2018r. w ramach programu 

wieloletniego „Niepodległa”, skierowanego dla Zespołu Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r.                   

w Mławie i Zespołu Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie.  
Powiat po ocenie wniosku nie znalazł się na liście szkół rekomendowanych Ministrowi Edukacji Narodowej.  

 

4.11.7. W listopadzie 2018r. złożono wniosek aplikujący o środki, w ramach konkursu RPMA 10.01.01.- IP.01-14 

076/18 Osi X edukacja dla rozwoju regionu RPO WM 2014-2020, w ramach Działania 10.1 „Kształcenie                        

i rozwój dzieci i młodzieży”. Uchwała Nr 1096/2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 15.11.2018r.w sprawie 
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wyrażenia zgody na aplikację o dofinansowanie projektu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 

Janusza Korczaka w Mlawie pn. „Dobry Start lepsza przyszłość” w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach 

Osi X Edukacja dla rozwoju regionu RPO WM 2014-2020,  w ramach Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci                           

i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1. – Edukacja Ogólna,  w odpowiedzi na konkurs RPMA 10.01.01- IP.01-14-

076/18. 
Niniejszy wniosek do dnia opracowania  niniejszego raportu  nie został merytorycznie oceniony przez Instytucje 

Pośredniczącą tj. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych. 

 

5. Kultura fizyczna i sport. 

 

5.1. Nagrody dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących 

szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym – program realizowany jest na podstawie Uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady 

Powiatu Mławskiego z 24 sierpnia 2017r. Projekt uchwały poddany był konsultacjom społecznym, które 

przeprowadzono w dniach 13.07.2017r. – 27.07.2017r. W trakcie konsultacji nie wpłynęła, żadna opinia dotycząca 

projektu uchwały. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia indywidualne i zespołowe – dla wyróżniających się 

zawodników w zespole oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Nagrody stanowią wyraz uznania samorządu 

powiatowego dla środowiska sportowego za wkład we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu kultury fizycznej                

w powiecie mławskim.  
W 2018r. 24-ch zawodników oraz 5 -u trenerów otrzymało nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2017.  

Łącznie wypłacona kwota przyznanych nagród w 2018r. wyniosła 16 500,00 zł. 

 

5.2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie  realizował program „Szkolny Klub Sportowy” Ministerstwa  Sportu i Turystyki. 

Zajęcia były prowadzone do grudnia 2018r. dla dwóch grup  po 2 h tygodniowo dla każdej z nich (łącznie 4h 

tygodniowo). Grupy składały  się z uczniów (chłopców) po 16 i 15 osób w grupie. 
 

5.3. Program ,,Szkolny Klub Sportowy” realizował również Zespół Szkół Nr 2 w Mławie - zajęcia odbywały się                     

w dwóch grupach ćwiczeniowych po 2 godziny tygodniowo dla dziewcząt i chłopców. Ogółem w programie wzięły 

udział 34 osoby, korzystając z zajęć sportowych w dwóch grach zespołowych - piłce nożnej i piłce siatkowej. Było 

to systemowe wsparcie organizacji zajęć sportowych dla młodzieży szkolnej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
 

5.4. W lutym 2018r. złożono wniosek w ramach Programu rozwoju malej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej                         

o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018.  
Zgoda Zarządu Powiatu Mławskiego dnia 19.01.2018r. na aplikację o wyżej wymienione środki oraz na wniesienie 

wymaganego konkursem minimalnego, w stosunku do wnioskowanego dofinansowania, wkładu własnego w kwocie 

15 524,00 zł.  

W sierpniu 2018r., wniosek został oceniony i nie dostał dofinansowania z uwagi na zbyt wysoki wskaźnik 

dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wskaźnik G). 

 

6. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Program Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi              

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok został przyjęty Uchwałą              

Nr XXIX/208/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2017r. Program współpracy był poddany 

konsultacjom społecznym, które przeprowadzono w dniach 19.10.2017r. – 02.11.2017r.  W trakcie konsultacji nie 

wpłynęła, żadna opinia dotycząca projektu Programu.  
Budżet przeznaczony na realizację programu współpracy w 2018r.  – 118 550,00 zł. Stan realizacji na koniec 2018 

roku – 92 045,80 zł. Środki niewykorzystane – 26 504,20 zł. 
Informacja na temat umów zawieranych z organizacjami pozarządowymi, została przedstawiona w części 

II raportu, pkt 3 „Informacja o realizacji zadań wynikających z umów zawartych z organizacjami pożytku publicznego.  

 

7. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy. 
  

Ogólna polityka rynku pracy ustalana jest na szczeblu krajowym (rządowym): Ministerstwo Rodziny, Pracy Polityki 

Społecznej przygotowuje i koordynuje politykę państwa w dziedzinie rynku pracy, ale powiatowe urzędy pracy 

koordynują politykę lokalnego rynku pracy zgodnie z potrzebami danego rynku. 
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7.1. Programy strategiczne ustalane na poziomie europejskim i krajowym stanowiące podstawę do stworzenia 

dokumentów wykonawczych. 
 

7.1.1. „Europa 2020"  
Strategia gospodarcza Unii Europejskiej. Identyfikuje pięć nadrzędnych celów, do jakich Unia Europejska powinna 

dążyć w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Z zakresu rynku pracy celem jest zwiększenie 

wskaźnika zatrudnienia w grupie wiekowej 20-64 do co najmniej 75%. 

Krajowy Program Reform (KPR) 

Krajowy Program Reform (KPR) jest głównym dokumentem służącym wdrażaniu strategii „Europa 2020” na 

poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej. Wyznacza cele, które Polska powinna osiągnąć w 2020r. 

Departament Rynku Pracy, z ramienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, koordynuje realizację 

Krajowego Programu Reform Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Dla rynku pracy 

celem jest: 3.1. Nowoczesny rynek pracy. Podejmowane działania muszą prowadzić do aktywizacji tych grup 

społecznych, które do tej por w niewystarczającym stopniu były obecne na rynku pracy. Chodzi tu w szczególności 

o młodzież, kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz inne grupy pozostające w bierności 

zawodowej i 3.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
 

7.1.2. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018.  Krajowe Plany Działań na rzecz Zatrudnienia 

stanowią podstawę realizacji zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia                        

i aktywizacji zawodowej. Na rok 2018 wyznaczał następujące priorytety: Sprawny i bezpieczny rynek pracy; 

Aktywizacja zawodowa niewykorzystanych dotąd zasobów pracy, w tym grup najbardziej narażonych na 

wykluczenie społeczne i bezrobocie długoterminowe; Zwiększenie wskaźnika zatrudnienia ogółem, skrajnych grup 

wiekowych, kobiet i osób z niepełnosprawnościami, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego 

bezpieczeństwa zatrudnienia. 
 

7.1.3. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018 (RPDZ/2018) - jest rocznym dokumentem 

planistycznym, określającym priorytetowe grupy bezrobotnych i osób wymagających wsparcia na regionalnym 

rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie opracowuje dokument na podstawie Krajowego Programu 

Reform 2020 oraz Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego z uwzględnieniem strategii rozwoju województwa oraz 

strategii w zakresie polityki społecznej. RPDZ dla województwa mazowieckiego przedstawia założenia dotyczące 

sposobów realizacji zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy. Jest to dokument, który pełni 

głównie funkcję informacyjną, w szczególności dla instytucji i partnerów rynku pracy, w zakresie zadań 

wykonywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Ze względu na planistyczny charakter dokumentu 

dopuszczalne są odstępstwa w procesie realizacji regionalnego planu działania na rzecz zatrudnienia.  
Na rok 2018 ustalono dla rynku pracy Priorytet I Aktywizacja zawodowa niewykorzystanych dotąd zasobów pracy,               

w tym grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne i bezrobocie długoterminowe, Priorytet II. Sprawny 

rynek pracy. 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami Powiatowy Urząd Pracy w Mławie co roku współpracuje z Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Warszawie przy opiniowaniu projektu Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia 

poprzez opiniowanie oraz propozycje grup bezrobotnych, wyłonionych jako szczególnie wymagające wsparcia.             

Na 2018 rok przyjęto, że w woj. mazowieckim wśród osób bezrobotnych dominowały trzy grupy 

bezrobotnych, które powinny być szczególnie wspierane przez publiczne służby zatrudnienia. Należą do nich: 

osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni o niskich kwalifikacjach 

oraz bez doświadczenia zawodowego.  
W odpowiedzi na te zapisy, Powiatowy Urząd Pracy w Mławie pozyskał środki na aktywizację zawodową 95 osób 

bezrobotnych zamieszkujących na wsi w ramach 3 programów oraz zrealizował program skierowany do 12 

długotrwale bezrobotnych. Środki przeznaczone na te działania pozyskane zostały z rezerwy Funduszu Pracy.             
Realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w 2018 roku programy i projekty skierowane do osób 

bezrobotnych przyczyniły się bezpośrednio do realizacji założeń RPDZ/2018 w zakresie wsparcia priorytetowych 

grup bezrobotnych (osób długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach oraz bez doświadczenia zawodowego) 

oraz KPDZ/2018- Priorytet II Aktywizacja zawodowa niewykorzystanych dotąd zasobów pracy, w tym grup 

najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne i bezrobocie długoterminowe. Aktywizacja osób bezrobotnych,  

w tym głównie długotrwale bezrobotnych stanowi główny cel działań Urzędu oraz odpowiedź na potrzeby 

lokalnego rynku pracy. Ze wsparcia oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w 2018 roku 

skorzystało łącznie 1117 osób bezrobotnych.  
Ponadto wpisując się w Zadanie 6.7 Aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych do 29 roku życia, w tym                   

w szczególności osób pozostających bez pracy zaliczanych do kategorii NEET, Powiatowy Urząd Pracy                        

w Mławie przystąpił do realizacji dwuletniego projektu w ramach PO WER Oś Priorytetowa I – Osoby młode na 

rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, 

Poddziałanie 1.1.1„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mławskim (III)" 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem 
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projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy                 

w powiecie mławskim.  W 2018 roku w projekcie uczestniczyły 272 osoby bezrobotne. 
 

7.1.4. Program Gwarancje dla młodzieży.  

To zobowiązanie wszystkich państw członkowskich do zagwarantowania, by wszyscy młodzi ludzie poniżej 25 roku 

życia otrzymali dobrej jakości ofertę zatrudnienia, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego, stażu                     

w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego. Powiatowy Urząd Pracy                      

w Mławie realizuje zapisy Gwarancji w codziennej pracy z tą grupą osób oraz poprzez projekt unijny w ramach PO 

WER. W 2017 roku usługami i instrumentami rynku pracy, w wyniku których nastąpił odpływ młodych osób                      

z systemu gwarancji dla Młodzieży, objęliśmy 1232 młodych bezrobotnych. Wszystkich uprawnionych do 

skorzystania z Gwarancji było 1442 bezrobotnych. Dane za 2018 rok będą opracowane w miesiącu lipcu 2019 

zgodnie z wytycznymi, z uwagi na długotrwały proces badania efektów wsparcia.  
 

Efekty działań wspierających osiągnięte w ramach programu Gwarancje dla młodzieży w roku 2018: 

1. Pośrednictwo pracy dla osób do 29 roku życia: 

Organizacja targów pracy. 

W dniu 17.04.2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie zorganizował VIII Mławskie Targi Pracy, niewątpliwie 

będące największą tego typu imprezą w subregionie ciechanowskim. W 2018r. osiągnęliśmy rekordową liczbę  923 

wolnych miejsc pracy, którą oferowało 92 wystawców i instytucji. Wszyscy zainteresowani (również osoby młode 

do 29 roku życia) mieli możliwość aplikowania na stanowiska pracy, między innymi z branż: elektronicznej, 

spożywczej, obuwniczej, budowlanej, kosmetycznej, doradztwa finansowego, wodociągowej, produkcji tworzyw 

sztucznych, stolarskiej, meblarskiej. Uczestnicy Targów mogli skorzystać z porad specjalistów w 11 punktach 

konsultacyjnych.W ramach punktów konsultacji udzielali przedstawiciele Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Powiatowej Inspekcji Pract, 

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Urzędu Skarbowego, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej                

w Mławie, Urzędu Miasta Mława, Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania. Targi 

pracy odwiedziło ponad 1200 osób poszukujących pracy. W 2018 roku tutejszy Urząd Pracy reaktywował 

organizację Powiatowego Forum Edukacji Młodzieży, którego  IX edycja odbyła się dwóch turach:  

Pierwsza tura odbyła się w dniu 20.03.2018r. młodzież z ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych mogła zapoznać 

się  z szeroką ofertą edukacyjną szkół wyższych, policealnych, instytucji szkoleniowych i służb mundurowych. 

Przedstawiciele uczelni zachęcali nie tylko młodzież, ale również ich rodziców do rozpoczęcia nauki, m.in. na 

kierunkach: logistyka, elektronika i telekomunikacja, pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologia, mechanika                      

i budowa maszyn, informatyka, budownictwo, geodezja, finanse i rachunkowość, psychologia, zarządzanie. 

Największym zainteresowaniem cieszyły się stoiska uczelni kształcących na kierunkach technicznych, medycznych                                       

i informatycznych. Uczestnicy byli również bardzo zainteresowani możliwością podjęcia służby wojskowej                      

w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej.  

Druga tura odbyła się dnia  23.05.2018r. swoją ofertę edukacyjną prezentowały szkoły zawodowe, licea, technika 

oraz instytucje wspomagające edukację działające na terenie powiatu mławskiego. W trakcie wydarzenia uczestnicy 

mogli zobaczyć jak faktycznie wygląda nauka w szkołach ponadgimnazjalnych. Aby zachęcić do nauki w swoich 

szkołach uczniowie starszych klas przygotowali różnorodne atrakcje, m.in. młodzież mogła skorzystać z usług 

fryzjerskich świadczonych przez starszych kolegów, spróbować wyrobów cukierniczych i gastronomicznych. 

Przyszli technicy elektronicy prezentowali swoje prace zaliczeniowe: samochody sterowane tabletem, możliwości 

wykorzystania oświetlenia LED. W obu turach uczestniczyło około 2000 osób. Forma bezkosztowa. 

2. Realizacja działań w ramach sieci EURES: 

Targi pracy z udziałem kadry EURES, w których Powiatowy Urząd Pracy w Mławie wziął udział lub                            

je zorganizował, a które były skierowane do osób do 29 roku życia.   

W 2018r. odbyły się 3 spotkania Bezpieczny wyjazd – Bezpieczny powrót, w których uczestniczyło 26 osób,                

w tym 12 osób do 29 roku życia. Forma bezkosztowa. 

3. Świadczenie usług indywidualnego poradnictwa zawodowego dla osób do 29 roku życia: 

W 2018r. z indywidualnej porady zawodowej skorzystało 592 bezrobotnych do 29 roku życia, w tym 110 osób 

skorzystało z porad grupowych, a 77 osób skorzystało z badań testowych.  Forma bezkosztowa. 

4. Prowadzenie badań i analiz lokalnego rynku pracy: 

W 2018r. opracowaliśmy analizy: Diagnoza osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w zakresie ich sytuacji 

zawodowej oraz barier utrudniających podjęcie zatrudnienia lub utrzymania miejsc pracy, z uwzględnieniem analizy 

potrzeb lokalnego rynku pracy oraz Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu                          

i aktywizacji zawodowej realizowanych w powiecie mławskim w 2018 roku. Wyniki obu analiz prezentowane były 

m.in. podczas spotkań z pracodawcami, bezrobotnymi oraz na sesjach Rady Miasta Mława i Powiatu Mławskiego. 

Wyżej wymienione opracowania wykorzystane zostały przy ubieganiu się o dodatkowe środki na realizację 

programów specjalnych oraz z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Instytucje, którym 

udostępniono przygotowane informacje/opracowania/analizy/badania to Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. 

Forma bezkosztowa.  
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7.1.5. W  2017r. tutejszy Urząd stworzył autorski program z zakresu poradnictwa zawodowego Młodzi u progu 

kariery, który kontynuuje w roku szkolnym 2018/2019. Głównym celem programu jest przeciwdziałanie 

bezrobociu młodzieży poprzez pomoc we właściwym wyborze zawodu, promowanie wśród młodzieży aktywnej 

postawy w zakresie zdobywania wiedzy o zawodach, poznanie przez nich swojego potencjału, dostarczenie 

informacji o możliwości kształcenia oraz lokalnym rynku pracy.  
Program nasz skierowany jest do uczniów ostatnich klas gimnazjum (szkół podstawowych) oraz uczniów ostatnich 

klas szkół ponadgimnazjalnych. Naszą wiedzą i doświadczeniem chcemy dzielić się również z pedagogami 

szkolnymi i rodzicami, którzy mają znaczący wpływ na zawodowe decyzje swoich dzieci.  

 

7.2. Projekty i programy aktywizacji zawodowej: 

 

Chcąc zapobiegać marginalizacji osób bezrobotnych i pomóc jak największej liczbie osób w powrocie na rynek 

pracy przystąpiliśmy do realizacji 9 dodatkowych, nieobowiązkowych programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy oraz 2 

projektów konkursowych w ramach RPO WM. Należy zaznaczyć, iż Powiatowy Urząd Pracy w Mławie jest 

jedynym Urzędem  w województwie mazowieckim, który zdecydował się pozyskać dodatkowe środki w ramach 

ogłoszonych naborów konkursowych. Projekty konkursowe „Aktywny III profil w powiecie mławskim” dla 121 

osób (80 w roku 2018 i 41 w roku 2019) i „Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu 

mławskiego” dla  98 osób (10 osób w 2018 roku i 88 osób w kolejnych latach realizacji projektu) wykluczonych                

i zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie mławskim ze szczególnym uwzględnieniem osób                             

z niepełnosprawnością, mają na celu zwiększenie szans na zatrudnienie tych osób oraz zapobieganie zjawisku 

wykluczenia społecznego i ubóstwa. 
Kontynuując kierunek wspierania najtrudniejszych grup osób bezrobotnych, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 

Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w siedzibą w Ciechanowie, od lipca 2018 roku realizujemy 

projekt „Razem nie damy się wykluczyć” w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Członkiem SSS- LGD Urząd 

jest od 2009 roku. Głównym celem projektu jest aktywna integracja społeczna i zawodowa 120 uczestników                      

z rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, z osobami niepełnosprawnymi            

i rodziców samotnie wychowujących dzieci zamieszkujących gminy: Mława, Wiśniewo, Lipowiec Kościelny, 

Radzanów, Strzegowo, Szreńsk, Żuromin, Bieżuń, Kuczbork-Osada, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo. Do projektu 

mogą zgłaszać się osoby bezrobotne, osoby korzystające ze wsparcia Ośrodków Pomocy Społecznej, z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osoby z niepełnosprawnością.  
W sierpniu ubiegłego roku Powiatowy Urząd Pracy w Mławie włączył się w działania związane z projektem 

„Razem do samodzielności" realizowanym na terenie powiatu mławskiego przez Fundację eFkropka przy 

współpracy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie. Honorowy patronat nad projektem objął Starosta Mławski. 

Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz ich rodzin" ze środków budżetu województwa mazowieckiego.  Jednym z etapów projektu była 

organizacja 2 warsztatów dla profesjonalistów, które odbyły się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie. 

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele pomocy społecznej, kuratorzy sądowi oraz doradca zawodowy z tut. 

Urzędu.  
 

8. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 

 

8.1. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli dla Powiatu Mławskiego na lata 2016-2018 przyjęty został Uchwałą Nr XVI/102/2016 Rady Powiatu 

Mławskiego w dniu 28 kwietnia 2016r., zwany dalej „Programem”, to kompleksowe opracowanie zawierające 

wyraźnie określone cele i sposoby ich realizacji. Wdrożenie Programu ma zapewnić zarówno podniesienie poziomu 

poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu mławskiego, jak też ma faktycznie wpłynąć na poprawę stanu 

szeroko pojętego bezpieczeństwa. 
Celem programu jest osiągnięcie efektu w postaci obiektywnej poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu 

mławskiego w obszarach: ograniczenia przestępczości, ograniczenia zjawisk patologicznych, wzrostu poczucia 

bezpieczeństwa. 

 

8.1.1. Realizując założenia Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli Powiatu Mławskiego na lata 2016 – 2018  w ramach właściwości rzeczowej Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w 2018r. zrealizowała następujące działania: 
1. W ramach podniesienia skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych zorganizowano ćwiczenia dla jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych: ćwiczenia taktyczno – bojowe Fabryka Kabli Technokabel S.A. w Szreńsku 

oraz ferma drobiu w Bońkowie Kościelnym. 

2. W ramach podniesienia stopnia wyszkolenia jednostek OSP przeprowadzono  4 szkolenia dla członków 

czynnych OSP w ramach których przeprowadzono szkolenia podstawowe dla 51 absolwentów, szkolenie 

kierowców konserwatorów – 20 absolwentów, szkolenie kierujących działaniami (dowódców)  – 12 

absolwentów, szkolenie  w zakresie  kwalifikowanej pierwszej pomocy - 13 absolwentów. 
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W 2018 r. recertyfikację uprawnień w zakresie kwalifikowanej pomocy pomyślnie przeszło 31 druhów. 

3. Za pośrednictwem telewizji, radia, prasy oraz portali internetowych prowadzono kampanie edukacyjne dla 

dzieci  i młodzieży oraz osób starszych: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „Bezpieczne lodowiska 

2019”, „Świadomy senior”, „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”, „Kręci mnie bezpieczeństwo 

nad wodą”, „spoKREWnieni służbą” w ramach kampanii wspólnie z funkcjonariuszami policji w Mławie oraz 

druhami OSP  zebrano w roku 2018 ponad 8 litrów krwi. 

 

Ponadto w  2018r.  Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza  przeprowadziła 19 ćwiczeń na 7 obiektach  w ramach 

doskonalenia zawodowego: „Dong Yang Electronics” Mława ul. LG Electronics, Stacja Paliw „MOYA”  w  Mławie 

ul. Niska 1, Sklep „CARREFURE” w  Mławie ul. Targowa  Zalew Ruda – ćwiczenia wodne wspólnie z  WOPR                

w Mławie oraz wydzielonymi siłami OSP z terenu powiatu ćwiczenia dzienne, Zespół Szkół  nr 2 w Mławie                    

ul. Morawskiej, Sklep „FARBEX” w Mławie ul. Polna, Komenda Powiatowa Policji w Mławie ul. Sienkiewicza.               
W ramach prowadzonej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” oraz „Czujka na straży 

Twojego bezpieczeństwa!” przeprowadzano spotkania z uczniami szkół w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

bezpieczne zachowanie na lodzie; udzielania pierwszej pomocy, zagrożenia od pożarów wewnętrznych oraz tlenku 

węgla; udzielania pierwszej pomocy, bezpieczne zachowanie nad wodą; udzielania pierwszej pomocy, zapoznanie                   

z zagrożeniami związanymi z wypalaniem traw; wizyty dzieci w strażnicy; spotkania z młodzieżą w ramach zajęć 

Edukacji dla bezpieczeństwa prowadzonych w szkole, „Zagrożenia od tlenku węgla oraz pożarów mieszkań”. 
 

8.1.2. Komenda Powiatowa Policji w Mławie realizując w roku 2018 działania prewencyjne Programu, 

kontynuowała lokalne oraz rządowe działania profilaktyczne, zmierzające do ograniczenia przestępczości                            

i aspołecznych zachowań oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.  
W 2018 roku odbyły się na terenie pow. mławskiego 3 Debaty ewaluacyjne poświęcone bezpieczeństwu tj.: 
26 marca w Urzędzie Gminy w Wieczfni Kościelnej, 25 maja w Urzędzie Gminy Lipowiec Kościelny,. Natomiast 

na debacie 19 czerwca w auli PWSZ w Mławie, podsumowano realizację wniosków złożonych na Debacie 

powiatowej w 9 listopada 2017r.  
Od 2011r. Komenda Powiatowa Policji w Mławie, wspierana przez Burmistrza Miasta Mława realizowała autorski, 

lokalny program profilaktyczny pn. „Bezpieczny Senior”. Pierwsza edycja programu, która zyskała duże 

zainteresowanie i uznanie społeczne, a także pozwoliła zapobiec wielu przestępstwom, stała się punktem 

wyjściowym do kolejnych tego typu działań na terenie Mławy. Dzięki wsparciu ze strony Pana Burmistrza, możliwe 

było m.in. wydanie specjalnie opracowanych ulotek profilaktycznych „Bezpieczny Senior”, „Bądź ostrożny, nie daj 

się oszukać” oraz „Policja radzi – jak reagować będąc świadkiem lub ofiarą napadu”. Na początku 2018 roku, ze 

względu na czasookres trwania danego programu, zakończono go. Jednak materiały tj. ulotki, prezentacje były nadal 

rozdysponowywane podczas indywidualnych spotkań z seniorami oraz szkoleń z zakresu prewencji kryminalnej, 

organizowanych dla mławskich klubów seniora i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
W 2018 roku na podległym terenie KPP w Mławie, dalej prowadzono już nie program, ale działania profilaktyczne 

„Bezpieczny senior”. Dzielnicowi wspólnie z profilaktykami z mławskiej jednostki policji przeprowadzali 

spotkania z osobami starszymi, np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, poświęcone prewencji kryminalnej, sposobom 

zapobiegania zagrożeniom w szczególności dot. oszustwom wobec osób starszych oraz bezpieczeństwu w ruchu 

drogowym ( NURD 60 +). Dzięki współpracy z lokalną prasą, telewizją oraz portalami internetowymi, treści 

profilaktyczne, dotyczące bezpieczeństwa osób starszych, dotarły do szerokiego grona odbiorców.  
W miesiącu październiku 2018r. mławscy policjanci uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, pt. „Bezpieczny senior to świadomy senior”, w sali koncertowej 

Państwowej Szkoły Muzycznej w Mławie. Konferencja została zorganizowana w ramach kampanii społecznej 

„Bezpieczny senior to świadomy senior” pod Patronatem  Burmistrza  Miasta  Mława, która będzie trwać cały rok, 

tj. od 1 października 2018r. do 1 października 2019r. 
Bezpieczna Mławianka – autorski program KPP w Mławie. Szczegółowe informacje nt. programu zostały opisane               

w dalszej części raportu. 
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – prowadzono spotkania z dziećmi i młodzieżą poświęcone bezpieczeństwu 

na drodze, np. „Bezpieczna droga do szkoły”, „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” czy przeprowadzone we 

współpracy z dziećmi „Kierowco nie polujemy na ZEBRACH”. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego 

prowadzili szereg działań profilaktycznych, tj.: „Trzeźwość w przewozie osób” - autobusy, busy i taxi, „Truck & 

Bus”, „Prędkość”, „Pasy”, „Alkohol i narkotyki”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Bezpieczny 

Weekend”, „Smog”, „Trzeźwy poranek”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Telefony”, „Bezpieczne przejście”, 

„Edward”- dzień bez ofiar na drodze, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne Wakacje/Ferie”, „Twoje światła - 

Twoje bezpieczeństwo”, „Widoczny na drodze - bezpieczny po zmroku”, „Gimbus”, itp. Promujące informacje 

działań profilaktyczno – edukacyjnych na 2018 rok – koordynowane przez WRD KWP zs. w Radomiu, np. 

„Smartstop”, „Mój rower, moje życie” oraz podsumowania działań krajowych na terenie pow. mławskiego 

umieszczano na stronie internetowej i Facebooku KPP w Mławie. 
Na szczególną uwagę zasługują lokalne akcje profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego 

adresowane do najmłodszych mieszkańców pod nazwą: „Świecę Przykładem - jestem świadomie bezpieczny” 
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W 2018 roku najmłodsi mieszkańcy powiatu mławskiego spotykali się z policjantami na zajęciach poświęconych 

bezpieczeństwu w drodze do szkoły. Maluchy uczyły się podstawowych zasad ruchu drogowego, dowiadywały się 

również o zagrożeniach ze strony obcych osób i sposobach reakcji w niebezpiecznych sytuacjach. Najmłodsi 

poznali numery alarmowe i uczyli się wzywać pomocy. Umiejętności te ćwiczyły podczas krótkich scenek.  

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” 
W latach 2017- 2018  wspólnie z funkcjonariuszami WRD, straży pożarnej i przedstawicielami WORD                           

w Ciechanowie, uczestniczono w zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego                    

w Warszawie imprezach w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” np.: w 2018r.                 

w Szkole Podstawowej w Szreńsku, ponad 150 uczniów otrzymało elementy odblaskowe i wzięło udział                         

w trzech panelach promujących bezpieczeństwo. Pracownicy WORD w Ciechanowie wraz z policjantami 

przeprowadzili naukę jazdy po torze rowerowym, strażacy z KP Straży Pożarnej w Mławie omówili zasady 

udzielania pierwszej pomocy na fantomach, natomiast policjanci pogłębili wiedzę uczniów z zakresu 

bezpieczeństwa prezentując film, pt. „...tak, chcę być bezpieczny” i omówili zagadnienia w nim poruszone, na 

temat: droga, obcy, pies, fajerwerki, narkotyki. Podobne imprezy w ramach danej kampanii w 2018r. odbyły się 

również w Szkole Podstawowej w Morawach i Niedzborzu. Uczniowie również otrzymali elementy odblaskowe, 

apteczki pierwszej pomocy przedmedycznej i uczestniczyli w trzech panelach edukacyjnych. 
„Pijani kierowcy zabijają. REAGUJ”, to hasło ogólnopolskiej kampanii społecznej „Przeciw pijanym 

kierowcom”, którą na terenie Mławy organizuje Burmistrz Miasta Mława, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Mławie, Komenda Powiatowa Policji w Mławie oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Głównym celem projektu było zwrócenie uwagi mieszkańców na problem nietrzeźwych kierujących oraz wzrost 

społecznego sprzeciwu wobec nietrzeźwych za kierownicą, a także uświadomienie jak ważna jest społeczna reakcja. 

Na potrzeby kampanii powstały specjalne ulotki, które trafiły do mieszkańców podczas spotkań z policjantami oraz 

prowadzonych kontroli drogowych. Materiały edukacyjno – informacyjne otrzymali także podczas spotkań 

profilaktycznych uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Kampanię wspierały i promowały lokalne media. 
Orkiestra Świątecznej Pomocy -  uczestniczono w Finałach Orkiestry Świątecznej Pomocy, które odbywały się                   

w miesiącu styczniu, w I LO w Mławie. Przed finałami przeprowadzano szkolenie prewencyjne wolontariuszy. 

Informowano ich o zasadach bezpieczeństwa prowadzenia kwest publicznych oraz o sposobach reagowania                           

w sytuacjach zagrożenia - rozdawano ulotki „Poradnik wolontariusza”. 
Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii – prowadzono liczne spotkania z młodzieżą szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat skutków zażywania środków odurzających. Podczas spotkań                        

z rodzicami na wywiadówkach i na radach pedagogicznych w szkołach omawiano postępowanie w stosunku do 

nieletnich posiadających środki odurzające i symptomy mogące świadczyć o tym, że młoda osoba zażywa narkotyki 

np.:  Walizka edukacyjna: 
Mławscy profilaktycy wspólnie z dzielnicowymi przeprowadzili cykl spotkań z radami pedagogicznymi, rodzicami 

podczas wywiadówek szkolnych, czy z kuratorami z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej dla nieletnich w Mławie, 

na terenie placówek oświatowych pow. mławskiego, podczas których zaprezentowano materiały dydaktyczne                   

w postaci walizki edukacyjnej z atrapami narkotyków i przedmiotów pomocniczych.  
Debaty z młodzieżą 
W dniach 12 lutego i 9, 11 i 24 kwietnia 2018r. policjant-profilaktyk wziął udział, jako prelegent w debatach 

młodzieżowych w ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 4 w Mławie oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie. Spotkania 

pn. „Narkotyki, dopalacze? Nie tędy droga!" zostały przeprowadzone w ramach kampanii profilaktycznej 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty, we współpracy z Komendantem Wojewódzkim Policji zs. w Radomiu.  Lokalna 

Kampania Białych Serc  
Kampania w 2018r. odbywa się pod hasłem: „100% dla życia”. W tej edycji Kampanii szczególnie młodzi ludzie 

uświadamiani są o zagrożeniach, jakimi jest uzależnienie od napojów energetycznych oraz o tragicznych skutkach 

mieszania energetyków z alkoholem. Organizatorami w/w Kampanii było Stowarzyszenie Hospicjum Królowej 

Apostołów w Mławie oraz Grupa Zalewski Patrol w Mławie, którzy od wielu lat współpracuje z Komendą 

Powiatową Policji w Mławie. W dniu 19.10.2018r., funkcjonariusze KPP Mława zapewnili bezpieczeństwo oraz 

wzięli udział  w Marszu Białych Serc na terenie miasta Mława. Jest to głośny, ale pokojowy marsz ulicami miasta 

dzieci i młodzieży oraz dorosłych w proteście przeciwko narkotykom i przemocy. W marszu wzięli udział 

uczniowie ze szkół powiatu mławskiego. Młodzież protestowała niosąc białe balony i transparenty mówiące                       

o szkodliwości narkotyków. Został on zorganizowany w zw. z XIV Kampanią Białych Serc – Europejskiego 

Solidarnego Protestu Przeciwko Narkotykom i Przemocy trwająca od 12.10.-21.10.2018r. 

Bezpieczny wypoczynek - na bieżąco realizowano takie akcje jak „Bezpieczne Ferie” czy „Bezpieczne Wakacje”, 

podczas których kontrolowano miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. W 2018 r. przeprowadzono wspólnie                          

z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej w Mławie cykl spotkań na terenie pow. mławskiego z dziećmi                           

i młodzieżą, nt. bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego. 
„Odblask za rysunek” - mławscy policjanci rozdawali najmłodszym mieszkańcom powiatu elementy odblaskowe. 

Akcja prowadzona była podczas wakacyjnych festynów rodzinnych i pikników profilaktycznych, również przed 

wakacyjnym odpoczynkiem.  



Raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2018 rok 
 

31 
 

„Wakacje z Maxem” - „Kręci nas bezpieczeństwo nad wodą”, w każdy czwartek lipca w czterech rożnych 

miejscach na terenie naszego miasta były organizowane zajęcia i zabawy, które miały na celu wypełnienie czasu 

wolnego podczas wakacji w atrakcyjny sposób. 
„Lokalnie też fajnie”- w miesiącu sierpniu 2018r., Policjanci z PP w Szydłowie, wspólnie z mławskimi 

profilaktykami, wzięli udział w zajęciach z dziećmi - półkolonie w gminie Stupsk pn. „Lokalnie też fajnie”. 

Podczas spotkań dzieci wspólnie z policjantami przeprowadziły akcję pt. „jabłko lub cytryna”. Wręczały jabłka 

kierowcom prawidłowo zachowującym się na drodze, natomiast kierowcy naruszający przepisy zamiast mandatu 

otrzymywali kawałek cytryny, który musieli od razu zjeść. Policjanci podczas spotkania przeprowadzili akcję 

„Oznakuj swój rower!”. 
Najpopularniejszy dzielnicowy - w styczniu 2018 r. w formie plebiscytu facebookowego na profilu Policja Mława, 

ogłoszono konkurs pt. „Najpopularniejszy Dzielnicowy 2017r.”, który trwał od 3 do 31 stycznia.O to zaszczytne 

miano rywalizowało 7 dzielnicowych z Mławy oraz 10 z terenu wiejskiego pow. mławskiego. W głosowaniu wzięło 

udział 3183 internautów. W dniu 13.02.2018 r. na świetlicy KPP Mława z udziałem przedstawicieli władz 

samorządowych, zorganizowano podsumowanie konkursu „Najpopularniejszego Dzielnicowego 2017r.” Laureatami 

konkurs zostali, na terenie miasta – st. asp. Krzysztof Staśkiewicz (434 głosy), na terenie gmin powiatu – mł. asp. 

Damian Wyroda (301 głosów). 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa –Mapę zagrożeń należy traktować, jako istotny element procesu 

zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Informacje prezentowane na mapie uwzględniają zarówno wybrane 

kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie 

wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. 

Nowe narzędzie, służące ułatwieniu kontaktu ze społeczeństwem wymaga promocji, dlatego też publikowano 

komunikaty dot. powyższych działań na stronie internetowej komendy oraz profilu facebook. Natomiast podczas 

spotkań policjantów ze społeczeństwem, np. debaty ewaluacyjne, wyjaśniano zasady funkcjonowania aplikacji i jej 

znaczenia dla bezpieczeństwa. KPP w Mławie chce dotrzeć z informacją do wszystkich grup wiekowych oraz 

jak największej części mieszkańców. W tym celu konieczna jest pomoc samorządu lokalnego. 
Aplikacja Moja Komenda - Aplikacja ułatwia kontakt z policją i dzielnicowymi. Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której 

odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania. Aby skontaktować się ze „swoim 

dzielnicowym” wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba               

o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Aplikacja jest bezpłatna.  
 

8.1.3. Zgodnie z harmonogramem realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Powiatu Mławskiego na lata 2016 – 2018 Zespół Ośrodków Wsparcia 

oraz Powiatowy Pełnomocnik  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2018 roku podejmowali działania                    

w obszarze „Przeciwdziałanie przemocy”: 
Zadanie: Monitorowanie zjawiska przemocy. 

W ramach realizacji tego zadania Zespół Ośrodków Wsparcia sporządził aktualizację bazy teleadresowej 

podmiotów  świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, którą opublikowano                                                        

w wydanych dwóch informatorach  dotyczących przemocy w rodzinie. Opracował i wydał informator dla instytucji 

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (2000 szt.). Opracowano i wydano „Informator dla osób uwikłanych                         

w przemoc” z bazą teleadresową instytucji udzielających pomocy osobom uwikłanym w przemoc (1500 szt.) . 

Informatory były przekazywane mieszkańcom podczas prowadzonych kampanii społecznych. 
Na stronie internetowej powiatu mławskiego została utworzona zakładka „Przeciwdziałanie Przemocy”, gdzie 

umieszczane są informacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, miejsc gdzie można uzyskać pomoc                         

i schronienie, aktualności dotyczące prowadzonych działań na rzecz  przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zadanie: Diagnoza zjawiska przemocy. 

Powiatowy Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie corocznie na podstawie danych ilościowych 

pozyskanych od przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych, Komendy Powiatowej Policji  w Mławie, Sądu 

Rejonowego w Mławie oraz Prokuratury Rejonowej w Mławie przygotowuje diagnozę przemocy w rodzinie na 

terenie powiatu mławskiego. Badania metodą jakościową (tj. indywidualny wywiad pogłębiony, wywiad 

grupowy, badania ankietowe) nie są prowadzone z uwagi na ograniczone środki finansowe. 
Zadanie: Zwiększanie świadomości społeczeństwa dotyczące możliwości korzystania  z pomocy w sytuacji 

występowania przemocy w rodzinie. 

W ramach tego działania organizowane są kampanie społeczne oraz realizowane są programy profilaktyczne.                    

W roku 2018 zadanie było realizowane poprzez organizowanie kampanii społecznych, udział w audycjach 

radiowych (Radio 7). W okresie od 25 listopada do 9 grudnia 2018r. na terenie powiatu mławskiego była 

prowadzona przez Zespół Ośrodków Wsparcia  Kampania „Biała Wstążka”. W dniach od 25 listopada do 9 grudnia 

2018r. na terenie gmin powiatu mławskiego, a także w Mławie, mieszkańcom przypinano białe wstążeczki - symbol 

kampanii, rozdawano ulotki, informatory z danymi teleadresowymi instytucji niosących pomoc ofiarom tego 

zjawiska oraz cukierki krówki z logo akcji. W 2018 roku oprócz nagłaśniania problemu przemocy, przypinania 

białych wstążeczek i prowadzenia szkoleń w zakresie niesienia pomocy osobom uwikłanym w przemoc, został 

wydany kalendarz profilaktyczny „Czas ruszyć PoMoc”. Kalendarz trafił do instytucji, szkół, urzędów, świetlic, 
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placówek ochrony zdrowia na terenie całego powiatu. Kalendarz został wydany przez Zespół Ośrodków Wsparcia w 

Mławie i Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej. Wydanie kalendarza współfinansował Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  w Mławie.  W niedzielę 9 grudnia 2018r. odbył się wernisaż zdjęć do kalendarza. W tracie eventu 

ogłoszono wyniki konkursu na ułożenie hasła profilaktycznego. Nagrodzonych zostało 5 – ciu autorów. Zwycięskie 

hasło autorstwa Krzysztofa Kowalskiego z Mławy „Miłość, szacunek, akceptacja – zaczyna się w Tobie” .  
W 2018 roku Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie był organizatorem VII edycji kursu samoobrony dla kobiet 

„Bezpieczna Mławianka”. Organizatorem  programu, skierowanego do wszystkich mieszkanek powiatu był 

Starosta Mławski, Zespół Ośrodków Wsparcia oraz Komenda Powiatowa Policji w Mławie Do programu zgłosiło 

się 20 kobiet, w kursie uczestniczyło 16 pań. Zajęcia odbywały się w budynku Mławskiej Hali Sportowej, która była  

współorganizatorem Bezpiecznej Mławianki. Udział w szkoleniu był bezpłatny. Kursantki pod okiem trenera 

ćwiczyły proste i skuteczne techniki samoobrony. Brały udział w specjalistycznych zajęciach warsztatowych                     

z psychologiem, policjantami oraz funkcjonariuszami straży pożarnej. Poza treningami, dla uczestniczek kursu 

zorganizowano interesujące warsztaty z mistrzem fryzjerstwa i zajęcia ZUMBY. Odbyło się  spotkanie                               

z funkcjonariuszami straży pożarnej. Strażacy uczyli panie udzielania pierwszej pomocy. W ramach kursu 

przeprowadzono łącznie odbyło się 21 godzin zajęć. Partnerem programu był Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej oraz MOPS Mława. 
Zadanie: Organizowanie interdyscyplinarnych szkoleń, seminariów i konferencji dla przedstawicieli 

instytucji celem podniesienia kompetencji zawodowych, wymiany doświadczeń. 

W ramach realizacji zadania zorganizowano: 

1) Superwizję dla przewodniczących i członków Zespołów Interdyscyplinarnych działających na terenie powiatu 

mławskiego. Odbyło się 5 spotkań superwizyjnych w okresie od 28.06.2018r do 10.12.2018r. Łącznie                           

w spotkaniach uczestniczyło 19 osób.  

2) Szkolenie „Pomoc osobie stosującej przemoc – pomocą dla całej rodziny” Odbyło się ono 7 grudnia 2018r. 

Uczestniczyło 19 osób. W 2018 roku cała kadra merytoryczna ZOW odbyła szkolenie „Interwencja Kryzysowa                        

w przypadku prób samobójczych”; 

Zadanie: Cykliczne spotkania przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych działających na terenie 

powiatu mławskiego. 

Spotkania przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

odbyły się w dniach: 26.02.2018;14.03.2018; 03.10.2018r. z inicjatywy Powiatowego Pełnomocnika ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.   
Zadanie: Opracowanie schematu działań systemowych pomiędzy instytucjami zobowiązanymi do działania 

na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

SPZOZ w Mławie opracował Procedurę „Niebieskiej Karty”, która została zatwierdzona przez dyrektora SPZOZ                      

i obowiązuje od 15.02.2017r. Wszystkie gminy w powiecie mławskim realizują procedurę Niebieskiej Karty. 

W ramach realizacji celu samorządy gminne prowadzą gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W 2018 roku zadanie było realizowane poprzez: 

1) Okresowe spotkania Zespołu ds. Opracowania, Wdrażania, Monitoringu i Ewaluacji Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie:  Spotkania odbyły się                      

w dniach 04.04.2018r. oraz 09.12.2018r. Członkowie Zespołu mają ze sobą kontakt mailowy. 

2) Zaproszenie do współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Prokuratury Rejonowej                           

w Mławie. 

3) Spotkania przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie                  

w celu wypracowania schematu działań systemowych. Spotkania odbyły się w dniach: 26.02.2018, 14.03.2018, 

03.10.2018r. 
W ramach realizacji celu samorządy gminne prowadzą gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 
Zadanie: Wymiana informacji – wypracowanie zasad współdziałania wszystkich instytucji mogących 

doraźnie udzielić pomocy w rodzinie. 

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie na bieżąco współdziała i wymienia informacje z instytucjami niosącymi 

pomoc osobom uwikłanym w przemoc.  

Od 2008 roku funkcjonuje Mławskie Porozumienie „Przełamać Przemoc”. Sygnatariuszami Porozumienia są: 

Włodzimierz A. Wojnarowski – ówczesny Starosta Mławski, Witold Lemański –ówczesny  Komendant Powiatowy 

Policji w Mławie oraz Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mławy. Mławskie Porozumienie „Przełamać 

Przemoc” podpisano po to,  by sprawniej i bardziej fachowo udzielać pomocy i wsparcia  zarówno osobom 

doznającym przemocy  jak  i  osobom stosującym przemoc. Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych,                     

a także lokalnych Porozumień  pozwala na  wspólne badanie przypadków i koordynację działań poszczególnych 

instytucji, obejmując równocześnie zespołowe podejmowanie decyzji.  

Ponadto, Zespół Ośrodków Wsparcia ma podpisane porozumienia o współpracy z Komendą Powiatową Policji                       

w Mławie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mławie w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu osób 

mieszkających na terenie powiatu mławskiego, które określają również zasady współpracy między instytucjami,                 

a także z Powiatowym Urzędem Pracy w Mławie zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych                               



Raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2018 rok 
 

33 
 

i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz klientów Zespołu Ośrodków 

Wsparcia. 
Zadanie:  Opracowanie baz danych o funkcjonujących instytucjach i organizacjach świadczących pomoc 

osobom uwikłanym w przemoc, w tym prowadzenie zakładki Przemoc  w Rodzinie na stronie internetowej 

powiatu mławskiego. 

Utworzono na stronie Starostwa Powiatowego w Mławie zakładkę PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY - zakładka 

prowadzona jest na bieżąco. Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie zgodnie z obowiązkiem nałożonym na jednostki 

samorządu terytorialnego na szczeblu powiatowym przez zapisy Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy                   

w Rodzinie na lata 2014 - 2020 corocznie opracowuje i przesyła do Starostwa Powiatowego w Mławie „Informator                 

o instytucjach i podmiotach realizujących oferty dla osób stosujących przemoc  w rodzinie” w celu przesłania go do 

odpowiednich instytucji. 
Zadanie: Działania profilaktyczne skierowane do grup szczególnego ryzyka dzieci, osób starszych, 

wybranych grup zawodowych. 

Zespół Ośrodków wsparcia  przeprowadził zajęcia w ramach programu profilaktycznego dla kobiet „Bezpieczna 

Mławianka” oraz kampanię społeczną „Biała Wstążka”, w tym wydano kalendarz profilaktyczny „Czas ruszyć 

PoMoc” , a także zorganizowano wernisaż. 
Zadanie: Zabezpieczenie pomocy specjalistycznej, w tym całodobowego schronienia ofiarom przemocy. 

W 2018 roku z pomocy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie skorzystało 273 osoby 

doświadczające przemocy w rodzinie. Udzielono tym osobom 987 porad specjalistycznych. Z pomocy w postaci 

całodobowego schronienia skorzystało 40 osób. 

Lekarz psychiatra zatrudniony w ramach umowy zlecenie od 05.04.2018 do 14.12.2018 udzielał konsultacji 

psychiatrycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych doświadczających przemocy w rodzinie - liczba 

udzielonych konsultacji 25. 
Zadanie: Rozpowszechnianie informacji o instytucjach niosących pomoc ofiarom przestępstw. 

Zespół Ośrodków Wsparcia wg. potrzeb opracowuje, drukuje i dystrybuuje ulotki związane                                             

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz informacjami o instytucjach niosących pomoc ofiarom tego 

przestępstwa. Rozpowszechnia informacje o instytucjach niosących pomoc ofiarom przestępstw w  opracowanych 

informatorach, uczestnicząc w  audycjach radiowych i telewizyjnych, umieszczając informacje na stronie 

internetowej placówki i powiatu mławskiego oraz portalu społecznościowym Facebook. 

Placówka dystrybuuje otrzymane od Ministerstwa Sprawiedliwości, Straży Granicznej, Fundacji LaStrada,  Fundacji 

Centrum Praw Kobiet, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę ulotki, plakaty dotyczące informacji o instytucjach 

niosących pomoc ofiarom przestępstw m.in. ofiar handlu, ofiar przemocy w rodzinie. 
Zadanie: Tworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 

W 2018r. była prowadzona Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w Zespole Ośrodków 

Wsparcia w Mławie. 

Zadanie: Opracowanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc                      

w rodzinie. 

W roku 2018 była prowadzona jedna edycja programu. W Programie łącznie uczestniczyło 10 osób, ukończyło                       

5 osób. 

Zadanie: Wykorzystywanie środków masowego przekazu w celu promowania prospołecznych wzorców 

zachowań. 

Zespół Ośrodków Wsparcia wykorzystuje środki masowego przekazu do promowania prospołecznych wzorców 

zachowań.  Za każdym razem przy przeprowadzania kampanii społecznych w Radiu 7 były emitowane audycje                         

i informacje poświęcone tematyce przemocy w rodzinie, podnoszenia kompetencji wychowawczych. Placówka za 

pomocą swojej strony internetowej oraz portalu społecznościowego Facebook publikuje artykuły, zdjęcia                            

i informacje nt. prospołecznych wzorców zachowań. 

Na co dzień Zespół współpracuje z internetowymi portalami informacyjnymi, lokalną prasą, Radiem  7, Radiem 

RMF MAXXX oraz lokalną TV. 
 

9. Ochrona środowiska.  

 

Uchwałą Nr XXIV/160/2017 Rada Powiatu Mławskiego w dnia 27 marca 2017r. przyjęła Program Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Mławskiego do 2022 roku.  
Program ten nie jest dokumentem prawa lokalnego, niemniej jest wykorzystywany jako: 

1) podstawowy dokument zarządzania powiatem w zakresie ochrony środowiska,  

2) przesłanka do konstruowania budżetu powiatu i gmin oraz wieloletnich prognoz finansowych, 

3) wytyczna do tworzenia programów operacyjnych i zawierania porozumień i kontraktów z innymi 

jednostkami administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi w działaniach związanych ze środowiskiem,  

4) układ odniesienia dla innych podmiotów działających w sektorze ochrony środowiska oraz  podstawa do 

ubiegania się o fundusze celowe ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej pomoc w działaniach edukacyjno 

– informacyjnych. 
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Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu ma 

obowiązek sporządzenia, co 2 lata raportu z wykonania programu ochrony środowiska, a następnie przedstawienia 

opracowanego raportu Radzie Powiatu. Dotychczas cyklicznie, co dwa lata, sporządzane były raporty z realizacji 

"Programu". W 2018 roku Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę w sprawie:  przyjęcia VI Raportu z realizacji 

Programu Ochrony Środowiska Powiatu Mławskiego do 2022 - Uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego                            

Nr 1023/2018 z dnia 31.07.2018r. i przedłożył ją do zatwierdzenia Radzie Powiatu  Mławskiego. Z kolei Rada 

Powiatu Mławskiego podjęta na XXXV Sesji w dniu 23.08.2018 roku Uchwałę Nr  XXXV/262/2018 w sprawie 

przyjęcia VI Raportu z  realizacji Programu Ochrony Środowiska  w okresie 2016-2017r.  
Program Ochrony Środowiska Powiatu Mławskiego oraz Raport udostępnione zostały na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie  menu przedmiotowym w zakładce Starostwo 

Powiatowe/Wydziały i biura Starostwa/Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska/Dział Rolnictwo                             

i Środowisko/Środowisko. 

Wykonanie VI Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska w okresie 2016-2017r. powierzono Instytutowi 

Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Elewatorska 17 lok 1, 15-620 Białystok (umowa z dnia 

12.03.2018r. na kwotę 3 628,50 zł.).  
Z zebranych informacji przedstawionych w VI Raporcie  z realizacji Programu Ochrony Środowiska  wynika,                   

że  w ramach realizacji celu nadrzędnego Raportu – powiat, gminy, jak i jednostki  odpowiedzialne za ochronę 

środowiska: Nadleśnictwa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w Warszawie, Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Warszawie, Powiatowa 

Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Mławie,  podjęły szereg działań z zakresu: ochrony przyrody, ochrony wód, 

ochrony ziemi, ochrony powietrza, halsu, pól elektromagnetycznych. Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy 

przyjętymi w Programie celami i prowadzonymi przez poszczególne jednostki działania.  

Jednoznacznie można stwierdzić, że każdy z samorządów terytorialnych i jednostek 

odpowiedzialnych za realizację określonych w Programie działań, w miarę możliwości finansowych, podejmował 

inwestycje w zakresie ochrony środowiska na terenie Powiatu Mławskiego. Działania inwestycyjne wsparte były 

edukacją ekologiczną. 
 

10. Infrastruktura drogowa. 

Rada Powiatu Mławskiego, w związku z planowanym złożeniem przez Powiat Mławski w 2016r. wniosków do 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na projekty zgłoszone przez Powiat 

Mławski do Planu Działań Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) dla subregionu ciechanowskiego 

przewidzianego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014 – 2020,  podjęła w dniu 27 czerwca 2016r. Uchwałę Nr XVIII/112/2016 w sprawie w sprawie 

przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 
List intencyjny został podpisany dnia 13.03.2015r. w Ciechanowie przez powiat ciechanowski, mławski, płoński                       

i pułtuski oraz Miasto Ciechanów, Mława i Pułtusk. Strony oświadczyły, że rozpoczęły negocjacje prowadzące do 

zawiązania partnerstwa w celu wspólnego przygotowania projektów zgłaszanych do realizacji w ramach 

Regionalnego Instrumentu Terytorialnego, przewidzianego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dnia 7.04.2017 r. Zarząd Powiatu podpisał umowę 

partnerską z powiatami subregionu ciechanowskiego dotyczącą współpracy w ramach RIT. Rada Powiatu 

Mławskiego dnia 26.04.2017r. podjęła uchwałę Nr XXV/176/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 

Planu Inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych. Na mocy powyższej uchwały poszerzono partnerstwo  o Specjalistyczny Szpital 

Wojewódzki w Ciechanowie.  

W subregionie ciechanowskim w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych subregionu ciechanowskiego dla 

powiatu mławskiego zaplanowano poniższe inwestycje: 

- Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej                      

i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo  nr 2343W 

od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce  w m. Kowalewko. Powiat 

Mławski   w 2016 roku składał wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Projekt nie 

uzyskał dofinansowania. Dnia 11.04.2019r. Powiat Mławski złożył wniosek do Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego  o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych; 
- Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej                     

i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – 

Dąbek – Konopki na odcinku od km 00+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk                

w m. Konopki. Droga położona jest na terenie gminy Wiśniewo i Stupsk w powiecie mławskim. Stanowi bardzo 

ważny element układu komunikacyjnego przez bezpośrednie połączenie z DK7, a z drogami powiatowymi nr 

2322W Nosarzewo Borowe – Konopki, nr 2349 W Żurominek –Stupsk i Nr 2350 W Konopki – Konopki Piaski 

stanowi jeden ciąg komunikacyjny łączący się z drogą wojewódzką nr 615 Mława – Ciechanów. Całkowita wartość 

projektu realizowanego w latach 2017-2018 wyniosła 18 086 122,88 zł . przy dofinansowaniu EFRR w kwocie 
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9 339 311,49 zł.; środki własne powiatu stanowiły kwotę 8 746 811,39 zł. z uwzględnieniem dotacji celowych 

przekazanych przez Gminę Stupsk – 2 043 473,00 zł i Gminę Wiśniewo – 132 000,00 zł. Inwestycja została 

podzielona na dwa etapy. Etap I został zrealizowany w roku 2017 i jego wartość wyniosła 9 174 710,73 zł. Koszt 

Etapu II, zakończonego w listopadzie 2018 roku, wyniósł 8 911 412,15 zł. 
W ramach II etapu zadania została przebudowana droga na odcinku ponad 4,5 km poprzez jej poszerzenie                       

i położenie nowej nawierzchni, wykonane zostały zjazdy na pola i do posesji, kanalizacja deszczowa oraz ponad 1 

200 m chodnika w miejscowości Dąbek. 

- Budowa Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie przy Zespole Szkół nr 1                        

w Mławie, ul. Z. Morawskiej 29. Powiat Mławski w 2016 roku składał wniosek do Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych. Projekt nie uzyskał dofinansowania. Ważność decyzji Starosty Mławskiego 

zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę Centrum Edukacji Zawodowej Energii 

Odnawialnej w Budownictwie przy Zespole Szkół Nr 1 w Mławie wygasa z dniem 21.01.2020r. w przypadku 

nierozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia. 
 

Część IV  

Efekty działań – część analityczna.  

 

1. Edukacja publiczna.  

 

1.1. Szkoły prowadzone przez Powiat Mławski z podziałem na typy szkół. 

 

Rok szkolny 2017/18 

 

Nazwa i adres szkoły/placówki Typy szkół wchodzących w skład Zespołu 

 

Zespół Szkół Nr 1 
ul. Zuzanny Morawskiej 29 

06-500 Mława 

tel.23 654-32-07 

e-mail: zs1_mlawa@interia.pl 
http://www.zs1mlawa.pl/ 
 

 

 

Technikum nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego  
 w zawodach: 

- technik budownictwa                                                           
- technik elektryk 

- technik informatyk 

- technik organizacji reklamy 

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

- technik robót wykończeniowych (od 1.09.2018r.) 

- technik ochrony środowiska (od 1.09.2018r.) 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego (w tym: oddz. ZSZ 

nr 1 do końca roku szkolnego 2018/19)                                                                                                                          
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  

Zespół Szkół nr 2 

ul. Zuzanny Morawskiej 29B 

06-500 Mława 

tel. 23 654-37-33 

e-mail: zs2mlawa@neostrada.pl 
e-mail: sekretariatzs2mlawa@wp.pl 
http://www.zs2mlawa.szkolnastrona.pl/ 
 

 

Technikum nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej  
w zawodach: 

- technik żywienia i usług gastronomicznych 

- technik hotelarstwa                       

- kelner    

- technik logistyk                  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej (w tym: oddz. 

ZSZ nr 2 do końca roku szkolnego 2018/19) 
- kucharz (klasa  integracyjna) 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

Zespół Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 

ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 33 

06-500 Mława 

tel.23 654-39-37 

e-mail: zs3mlawa@op.pl 
http://zs3mlawa.pl/ 
 

 

 

Technikum nr 3   

w zawodzie: 

-  technik elektronik  
III Liceum Ogólnokształcące  
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 (w tym: oddz. ZSZ nr 3 do końca roku 

szkolnego 2018/2019) wielozawodowa w zawodach: 
- cukiernik 

- fryzjer 

- mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 

- mechanik pojazdów samochodowych 

- lakiernik samochodowy 

- elektryk 

- sprzedawca 

- elektromechanik pojazdów samochodowych 

- fotograf 

mailto:zs1_mlawa@interia.pl
http://www.zs1mlawa.pl/
mailto:zs2mlawa@neostrada.pl
mailto:sekretariatzs2mlawa@wp.pl
http://www.zs2mlawa.szkolnastrona.pl/
mailto:zs3mlawa@op.pl
http://zs3mlawa.pl/
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- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

- elektronik 

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

- elektromechanik urządzeń AGD 

- blacharz samochodowy 

- stolarz 

- piekarz 

- sprzedawca 

- kucharz 

- ślusarz 

- monter – elektronik 

- wędliniarz 

Zespół Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z 

Września 1939r. 
ul. Warszawska 44 

06-500 Mława 

tel.23 654-37-27 

e-mail: zs4_mlawa@wp.pl 
https://zs4mlawa.edupage.org/ 

II Liceum Ogólnokształcące 
Technikum nr 4  

w zawodach: 

technik ekonomista 

technik handlowiec                                                                               

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 

Wyspiańskiego 
ul. Stanisława Wyspiańskiego 1 

06-500 Mława 

tel. 23 654-37-15 

e-mail: lo1mlawa@poczta.fm.pl 
http://www.lo1mlawa.pl/ 
 

 Kierunki: (z  rozszerzeniem przedmiotów) 
 Hipokrates (3 oddziały) 
- biologia 

- chemia 

  Ksenofont (1 oddz.) 
- wiedza o społeczeństwie 

- matematyka 

- geografia 

 Pitagoras (2 oddziały) 
- matematyka 

- fizyka 

- informatyka 

Sofokles (1 oddz.) 
- historia 

- język polski 

- wiedza o społeczeństwie 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza 

Korczaka 
ul. Juliusza Słowackiego 16 

06-500 Mława 

tel. 23 674-49-38 

E-mail: osw_mlawa@op.pl 
http://oswmlawa.esy.es/ 

Przedszkole Specjalne 

Szkoła Podstawowa Specjalna 

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna (w tym. Oddz. ZSZ Specjalnej  do 

końca roku szkolnego 2018/2019)  
- kucharz  
Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy  
Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze 

Internat - Szkoła realizuje wczesne wspomaganie rozwoju 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zs4_mlawa@wp.pl
https://zs4mlawa.edupage.org/
mailto:lo1mlawa@poczta.fm.pl
http://www.lo1mlawa.pl/
mailto:osw_mlawa@op.pl
http://oswmlawa.esy.es/
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1.2. Szkoły i placówki publiczne i niepubliczne wpisane do ewidencji Starosty Mławskiego prowadzone przez 

inny organ niż Powiat Mławski 

Lp. Szkoła Organ prowadzący 

1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące (młodzież) Akademia Rozwoju, Wiedzy i Umiejętności,                         

ul. Kościuszki 12, 06-500 Mława 

2. Branżowa Szkoła I stopnia „Dźwigpol” w Mławie (młodzież) Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Dźwigowych 

„Dźwigpol” , ul. Mechaników 9, 06-500 Mława 
3. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 

(wyrejestrowana w dniu 18.12.2018r) 
 

 

Wojciech Wiśniewski ul. Anyszki 16, 06-500 Mława 4. Policealne Studium Zawodowe 

(wyrejestrowana w dniu 18.12.2018r) 
5. Liceum Ogólnokształcące „Żak” dla Dorosłych w Mławie  

 

 

 

 

 

Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o.                             

ul. Piotrkowska 278,  90-361 Łódź 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o.                             

ul. Piotrkowska 278,  90-361 Łódź 

6. Policealna Szkoła Informatyki „Żak” w Mławie 

w zawodzie: - technik informatyk 
7. Policealna Szkoła Kosmetyczna „Żak” w Mławie 

w zawodzie:- technik usług kosmetycznych 
8. Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna „Żak” w Mławie 

w zawodzie: 
- technik rachunkowości 

- technik administracji 
9. Policealna Szkoła Medyczna „Żak”  w Mławie 

w zawodzie: - technik masażysta 
10. Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej „Żak”                       

w Mławie 

kształcąca w zawodach: 

- opiekun w domu pomocy społecznej 

- pracownik socjalny 

- opiekunka środowiskowa 
11. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ,,Żak” w Mławie 

kształcąca w zawodach: 

- technik florysta 

- technik turystyki wiejskiej 

- technik rachunkowości 

- technik usług kosmetycznych 

- technik informatyk 

- opiekun w domu pomocy społecznej 

- opiekunka środowiskowa 
12. Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa „Żak” w Mławie 

13. Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 

14. Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ,,Żak” 

w Mławie 

w zawodzie: - technik bezpieczeństwa i higieny pracy 
15. Publiczna Policealna Szkoła Administracji ,,Żak” w Mławie 

w zawodzie: - technik administracji 

 

16. Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych „Żak” w Mławie 

w zawodzie: - opiekun medyczny 
17. Publiczna Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych „Żak” 

w Mławie (zarejestrowana w dn. 5.11.2018r) 
w zawodzie:- opiekun medyczny 

17. Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy 

PWSZ (młodzież) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

18. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum 

Kształcenia przy PWSZ 

19. Medyczna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia 

przy PWSZ 

kształcąca w zawodach: 

- technik farmaceutyczny 
- dietetyk 
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- ratownik medyczny 

- terapeuta zajęciowy 

- technik masażysta 

- opiekunka dziecięca 

- asystentka stomatologiczna 

- higienistka stomatologiczna 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa,                                

ul. Narutowicza 9,  06-400 Ciechanów 
 

20. Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia 

przy PWSZ 

kształcąca w zawodach: 

- technik ekonomista 
- technik informatyk 
- technik rachunkowości 
- technik bhp 
- technik ochrony fizycznej osób i mienia 
- technik usług kosmetycznych 
- technik weterynarii 
- opiekun w domu pomocy społecznej 
- opiekun medyczny 
- technik administracji 

21. Placówka Kształcenia Ustawicznego - kursy , szkolenia Pracownia Rozwoju Inkubator ul. Stary Rynek 5,                 

06-500  Mława 

22. Centrum Edukacyjne „Razem” - kursy,  szkolenia „Razem” Spółdzielnia Socjalna 06-500 Mława                      

ul. Mariacka 20, 06-500 Mława  
 

1.3. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych 

        Szkoły publiczne prowadzone przez Powiat Mławski 

Lp. Szkoła/placówka Typ szkoły Liczba 

uczniów 

(SIO 30.09. 

2017r.) 

L. oddz. Liczba 

uczniów 

(SIO 

30.09.2018r.) 

L. oddz. 

1.  I Liceum Ogólnokształcące im.                 

St. Wyspiańskiego w Mławie 

LO 463 19 432 19 

2.  Zespół Szkół nr 1 

 

Technikum nr1 378 17 374 16 

ZSZ nr1 27 2 20 1 

Branżowa Szkoła Ist.nr1 16 1 14 1 

3.  Zespół Szkół nr 2  

 

Technikum Nr2 267 13 295 13 

ZSZ nr2 33 2 14 1 

Branżowa Szkoła Ist.nr2 

(z oddz. integracyjnym) 16 1 33 2 

LO dla dorosłych 66 3 58 2 

4.  Zespół Szkół nr 3  

 

Technikum nr3 93 4 94 4 

ZSZ nr3 130 6 66 3 

Branżowa Szkoła Ist.nr3 83 3 146 6 

III Liceum Ogólnokształcące 117 6 101 5 

5.  Zespół Szkół nr 4 Technikum nr4 191 8 274 8 

II Liceum Ogólnokształcące 298 12 188 12 

6.  Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy 

Szkoła Podstawowa specjalna 80 10 83 11 

Gimnazjum specjalne 24 3 12 2 

ZSZ specjalna 14 2 5 1 

Branżowa Szkoła Ist. specjalna 0 0 9 1 

Specjalna Szkoła Przysposabiająca 

do Pracy  16 

2 

20 3 

Przedszkole specjalne 
10 

2 
11 

3 

Razem 2 322 118 2 249 114 

7. Bursa Szkolna wychowankowie 62  67  
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Liczba uczniów w szkołach publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inny organ niż Powiat 

Mławski 

Lp 

 

Organ Prowadzący 

 

Typ szkoły Liczba uczniów              

(SIO 30.09.2017r) 

Liczba uczniów  

(SIO 30.09.2018r) 

1. Akademia Rozwoju, Wiedzy  i Umiejętności,  

ul. Kościuszki 12 ,06-500 Mława 

Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące 64 61 

2. Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Dźwigowych 

„Dźwigpol ul. Mechaników 9, 06-500 Mława 

ZSZ "Dźwigpol" 

14 7 

3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. 

Narutowicza 9,  06-400 Ciechanów 
LO ACK 65 68 

Policealna ACK 75 79 

Medyczna ACK 85 75 

Razem 225 222 

4. 

 

Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o.                                  

ul. Piotrkowska 278,  90-361 Łódź 
LO "Żak" dla dorosłych 204 196 

Policealne szkoły zaw."Żak” 161 169 

Policealna Sz. Opieki Medycznej 

"Żak" 0 63 

Publiczne Szkoły Zaw."Żak" 371 379 

Razem 736 807 

5. 

 

Wojciech Wiśniewski ul. Anyszki 16,                                       

06-500 Mława 
Policealna Studium Zawodowe  196 0 

LO dla dorosłych 135 0 

Razem 331 0 

Ogółem 1370 1097 

 

1.4. Nauczania indywidualne 

Szkoła/placówka Rok szkolny 2017/18 

Liczba 

nauczania 

ind. 

Liczba 

zrealizowanych 

godzin 

I Liceum Ogólnokształcące w Mławie 1 92 

ZS Nr 1  Technikum Nr 1   3 1190 

Technikum Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Mławie 1 203 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2  im. Antoniny Mrozowskiej w Mławie 2 637 

Zespół Szkół Nr 3 w Mławie 3 1653 

ZS Nr 4  II Liceum Ogólnokształcące 3 528,5 

Szkoła Podstawowa w OSzW 1  340 

Razem 14 4643,5 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 8 2720 

OGÓŁEM 22 7363,5 
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1.5. Wyniki matur 

 

Wyniki matur po sesji majowej i sierpniowej 2018r. 

 

 

Lp

. 

Szkoła typ szkoły L.uczniów 

przystępu-

jących do 

matury  

zdało  

 

 

% 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego              

w Mławie 

LO 169 167 98,8 

2. Zespół Szkół Nr 1  w Mławie Technikum Nr1 im. Jerzego 

Ciesielskiego 

52 36 69,2 

3. Zespół Szkół Nr 2 w Mławie Technikum Nr2 im. 

Antoniny Mrozowskiej 

23 12 52,2 

4. Zespół Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Mławie 

III LO 36 19 52,8 

Technikum Nr3 18 13 72,2 

5. Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 

1939r.                 w Mławie 

II LO 110 105 95,5 

Technikum Nr4 44 42 95,5 

Ogółem 

  
452 394 87,2 

 

 

 

Typ szkoły przystąpiło zdało % 

LO 315 291 92,4% 

Technikum 137 103 75,2% 

 

 

Zdawalność w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski wyniosła 87,2%. 

W kraju zdawalność - 86%; licea- 90% ; technika - 79%. 
W województwie mazowieckim – 87% ;  licea - 91% ; technika - 78%. 
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1.6. Egzaminy zawodowe 

Kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2017/2018 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w 2 sesjach: sesja I styczeń-luty;  sesja II 

czerwiec-lipiec. 

 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji I przedstawia tabela poniżej: 

 

Lp

. 

placówka typ szkoły w zawodzie symbol 

kwalifik

acji 

przyst

ąpiło 

zdało % Wynik          

w woj. 

mazow. 

% 

1. Zespół Szkół Nr 1 Technikum Nr 1 technik budownictwa B.30 24 12 50,0%    78% 

technik informatyk E.14 16 5 31,3% 62% 

technik elektryk E.7 26 21 80,8% 45% 

technik elektryk E.24 14 7 50,0% 37% 

technik budownictwa B.18 16 12 75,0% 88% 

technik organizacji reklamy A.27 19 11 57,9% 71% 

 

 

Branżowa Szkoła 

I stopnia Nr 1                

(w tym:  

szkoła innego 

typu ZSZ) 

Razem 115 68 59,1%  

monter zabudowy B.6 7 3 42,9% 56% 

monter zabudowy B.5 20 16 80,0% 86% 

Razem 28 20 71,4%  

Ogółem 143 88 61,5%  

 

 

 

2. Zespół Szkół Nr 2 Technikum Nr 2 technik hotelarstwa T.12 8 8 100% 93% 

kelner T.10 12 8 66,7% 38% 

technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

T.15 22 12 54,5% 54% 

Razem 42 28 66,7%  

3. Zespół Szkół Nr 3   Technikum Nr 3 technik elektronik E.20 23 11 47,8% 64% 

Razem 23 11 47,8%  

4. Zespół Szkół Nr 4 Technikum Nr 4 technik handlowiec A.22 18 18 100% 73% 

technik ekonomista A.36 28 23 82,1% 71% 

Razem 46 41 89,1%  

  

ogółem 

  

254 168 66,1%  
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Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji II (czerwiec- lipiec) przedstawia 

tabela poniżej: 

lp. Szkoła typ szkoły w zawodzie symbol 

kwalifikacji 

przystąpiło zdało % Wynik           

w woj. 

mazow. 

% 

1. Zespół Szkół              

Nr 1 

Technikum Nr 1 technik 

budownictwa 

B.33 13 3 23,10% 78% 

technik informatyk E.12 25 15 60,00% 76% 

technik informatyk E.13 24 12 50,00% 65% 

technik elektryk E.8 24 18 75,00% 51% 

Razem 86 48 55,80%   

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 

w tym: ZSZ 

                                                            

monter zabudowy B.6 21 5 23,80% 50% 

monter zabudowy B.7 5 3 60,00% 88% 

Razem 26 8 30,80%   

Ogółem 112 56 50,00%   

2. Zespół Szkół       

Nr 2  

Technikum nr 2 

                                                           
technik hotelarstwa T.11 16 14 87,50% 81% 

technik logistyk A.30 18 18 100% 72% 

technik logistyk A.31 26 26 100% 81% 

technik żywienia i 

usług 

gastronomicznych T.6 25 25 100% 

  

91% 

Razem 85 83 97,60%   

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 

w tym ZSZ 

kucharz T.6 15 15 100% 91% 

Ogółem 100 98 98,00%   

3. Zespół Szkół     

Nr 3 

Technikum nr 3 

technik elektronik E.6 19 18 94,70% 

90% 

    Ogółem 19 18 94,70%   

4. Zespół Szkół  

Nr 4 

Technikum nr 4 technik handlowiec A.18 21 19 90,50% 82% 

technik ekonomista A.35 24 22 91,70% 55% 

Ogółem 45 41 91,10%   

Ogółem   276 213 77,20%   

 

 

1.7. Finansowanie oświaty  

 

W roku 2018 wydatki poniesione na oświatę ogółem stanowiły kwotę - 29 996 707,02 zł., w tym: 
1) na szkoły i placówki, których organem prowadzącym jest Powiat Mławski wydatkowano – 26 604 464,67 zł. 
2) na szkoły prowadzone przez inny organ niż Powiat Mławski – 3 392 242,35 zł. 

 

Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: 

1) części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -   27 173 056,00 zł. 
2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, pn. 

,,Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych” - 16 217, 31 zł. 
3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania przez powiat na podstawie porozumień 

z organami administracji rządowej -  Program kompleksowy wsparcia dla rodzin, pn. ,,Za życiem” - 94 200,00 zł. 
4) dochodów własnych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe - 1 057 055,57 zł. 
5) dochodów własnych powiatu - 1 656 178,14 zł. 
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1.8. Liczba etatów nauczycieli z podziałem na pełnozatrudnionych  i niepełnozatrudnionych. 

Lp Szkoła/placówka liczba etatów (SIO stan na 30.09.2017r.) liczba etatów (SIO stan na 

30.09.2018r.) 

pełnozatrudnieni /etat niepełnozatrudnieni./

etat 

pełnozatrudnieni 

/etat 
niepełnozatrudnieni./

etat 

     

1. 

I Liceum Ogólnokształcące 37 2,82 32 4,87 

2.  Zespół Szkół Nr 1 38 7,75 39 3,53 

3.  Zespół Szkół Nr 2 39 2,60 37 1,05 

4.  Zespół Szkół Nr 3 29 2,55 30 1,06 

 

5.  Zespół Szkół Nr 4 39 5,03 38 4,97 

6.  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 53 11,93 59 1,33 

7. Bursa Szkolna 3 - 3 0 

8. Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 

1 2,10 1 1,89 

9. Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna 

9 3 9 2,50 

Ogółem  248 37,78 248 21,20 

 

W  roku szkolnym 2017/2018 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mławski było zatrudnionych 

311 nauczycieli na 285,78 etatach (w tym:  248 pełnych etatów i 37,78  niepełnego wymiaru).  

W  roku szkolnym 2018/2019 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mławski było zatrudnionych 

294 nauczycieli na 269,20 etatach (w tym:  248 pełnych etatów i 21,20  niepełnego wymiaru).  

W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mławski 

pracownicy niepedagogiczni byli zatrudnieni na 104,33 etatach. 
W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wynosiło 100,25 etatu. 

 

Lp. Szkoła/Placówka  2017/2018 Razem 2018/2019 Razem 

1. Zespół Szkół Nr 1 administracja 3,5 11,5 3,5 11 

obsługa 8 7,5 
2. Zespół Szkół Nr 2 administracja 3 11 3 11 

obsługa 8 8 
3. Zespół Szkół Nr 3 administracja 3,5 10,75 3,5 10,75 

obsługa 7,25 7,25 
4. Zespół Szkół Nr 4 administracja 3,5 11,5 3,5 11,5 

obsługa 8 8 
5. I Liceum Ogólnokształcące administracja 3,5 13,5 3,5 13,5 

obsługa 10 10 

6. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z 

internatem 

administracja 3,25 19,08 3,5 18,08 

obsługa 15,83 14,58 

7. Bursa Szkolna administracja 3,5 17,5 2,5 16,5 

obsługa 14 14 
8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna administracja 3,25 5,25 3,25 5,25 

obsługa 2 2 
9. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli 

administracja 2,25 4,25 2,25 4,25 

obsługa 2 2 

Ogółem administracja 29,25 104,33 28,5 101,83 

obsługa 75,08 73,33 
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1.9. Zapewnienie opieki i wychowania uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania. 

 

Uczniom Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania i oczekującym na 

odjazdy zapewnione jest miejsce w bibliotece szkolnej, której godziny pracy dostosowane są do godzin przyjazdu                    

i odjazdu uczniów. Ponadto biblioteka posiada Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej umożliwiające 

młodzieży korzystanie z komputerów z dostępem do Internetu. Uczniowie uczestniczyli również w różnorodnych 

zajęciach dodatkowych po skończonych lekcjach. Ponadto w szkole znajduje się pomieszczenie, gdzie młodzież 

może zjeść śniadanie czy odpocząć po zajęciach. 
W Zespole Szkół Nr 3 w Mławie dostosowano godziny pracy szkoły i biblioteki szkolnej  z uwagi na uczniów 

dojeżdżających, którzy korzystają z różnych miejsc rekreacji i wypoczynku oraz nauki na terenie szkoły pod opieką 

nauczyciela bibliotekarza.  Uczniowie mają dostęp do stanowisk komputerowych  z  Internetem, sprzętu sportowego 

(bilard, tenis stołowy, telewizja satelitarna). 
Ponad połowa uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie zamieszkuje poza Mławą. Część 

uczniów dojeżdża środkami transportu publicznego. Uczniowie, którzy mieszkają w dużej odległości od Mławy 

korzystają z Bursy Szkolnej. 
Uczniowie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mławie, których miejsce zamieszkania jest znacząco oddalone 

od szkoły i nie mają możliwości codziennego dojazdu na zajęcia, mogą zamieszkać w internacie, mieszczącym się                        

w Bursie Szkolnej przy ulicy Lelewela, która dysponuje 34 miejscami.  
W roku 2018 w internacie zamieszkiwało 16 – u wychowanków. Ośrodek zapewnia opiekę uczniom, którzy 

ukończyli zajęcia i czekają na powrót do domu mając do tego celu dwie świetlice szkolne. Jedna jest przeznaczona 

dla małych dzieci (przedszkolaki oraz klasy I-III), w której nauczyciele pełnią dyżury w godzinach od 12.30 do 

14.30, natomiast druga świetlicę dla starszych uczniów, czynna codziennie od godziny 7.00 do godziny 15.30.  

Znaczna część uczniów na podstawie art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty jest 

dowożona transportem organizowanym i finansowanym przez gminy, z których ci uczniowie pochodzą. Łącznie 

dowozami objętych jest 65 uczniów z terenu następujących gmin: Mława - 9, Wiśniewo - 9, Stupsk-3, Strzegowo - 

6, Szydłowo- 8, Radzanów - 4, Szreńsk - 5, Kuczbork - 1, Lipowiec Kościelny – 9, Wieczfnia Kościelna -9, Iłowo – 

2. 
 

2. Ochrona zdrowia. 

 

W Powiecie Mławskim funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który udziela świadczeń 

zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w ramach podstawowej 

opieki zdrowotnej. Liczba pacjentek i pacjentów korzystających ze świadczeń udzielanych przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie  w roku 2018 wyniosła 87 124 osób, udzielono 102 199 świadczeń 

zdrowotnych. W szpitalu, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Mławski na początku 2018r. było 213 

łóżek oraz 2 inkubatory, zaś pod koniec 2018r. 213 łóżek oraz 2 inkubatory. W ciągu roku z usług szpitala 

skorzystało 7910 mieszkanek i mieszkańców, a średni czas hospitalizacji wynosił  - 3,76 dni.  Liczba zgonów w 

2018r. w szpitalu wynosiła  - 387.  
Najczęstszymi powodami zgonów w szpitalu były:  nagłe zatrzymanie krążenia oraz choroby nowotworowe. 

Sytuacja finansowa SP ZOZ w Mławie na dzień 31.12.2018r. to ujemny wynik finansowy – 747 773,46 zł.                    

(stan wg bilansu na dzień 31.12.2018r. zweryfikowanego przez Biegłego Rewidenta).  
Na terenie powiatu znajdują się: 

1) 22  jednostki ochrony zdrowia realizujące zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu                 

z narodowym Funduszem Zdrowia, obejmujące swoją opieką zapisanych do poszczególnej jednostce 

mieszkańców;  

2) 9 podmiotów realizujących świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego lub opieki domowej rehabilitacyjnej oraz 

długoterminowej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia 

3) 13 poradni specjalistycznych realizujących świadczenia specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej                 

w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w poszczególnych zakresach działalności danej poradni; 
4) 10 podmiotów realizujących w 14 lokalizacjach świadczenia opieki stomatologicznej w ramach kontraktu                              

z  Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podpisanych z konkretnym podmiotem umów. 

W powiecie na dzień 31.12.2018r. funkcjonowało 21 aptek (18 aptek na terenie Miasta Mława, natomiast na terenie 

gmin - 3 apteki) oraz 8 punktów aptecznych, gdzie wszystkie znajdują się na terenach gmin.   
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3. Polityka społeczna – statystyka powiatowa. 

 

Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie obejmował opieką terapeutyczno - 

medyczno - rehabilitacyjną 44 osoby  z upośledzeniem umysłowym w tym: 18 kobiet i 26 mężczyzn w różnym 

wieku.  

 

W 2018r. w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie mieszkały 52 osoby. Z powodu zasiedlenia Domu, powstała 

lista osób oczekujących, na której na dzień 31.12.2018r. znajdowały się 2 osoby.    
 
Do Powiatowego Zespołu w Mławie w 2018 roku wpłynęło 819 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności. 

Główne cele, dla których składane były wnioski to: 

1) uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego – 273, 

2) odpowiednie zatrudnienie – 158, 

3) szkolenie – 1, 

4) uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej – 3, 

5) korzystanie z ulg i uprawnień – 109 (w tym świadczenie pielęgnacyjne), 

6) zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 65, 

7) korzystanie z usług rehabilitacyjnych, terapeutycznych i socjalnych – 133, 

8) uzyskanie karty parkingowej – 77. 

Dla osób poniżej 16 roku życia wpłynęło 178 wniosków, w tym:  

1) 158 o uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko, 

2) 20 w celu otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego przez rodzica (opiekuna) dziecka, wymagającego                     

z powodu niepełnosprawności, stałej opieki i pomocy.  

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie w 2018 roku wydał następującą liczbę orzeczeń: 

1) osobom powyżej 16 roku życia – 813 ogółem, w tym: 

1. 763 z określeniem stopnia niepełnosprawności, 

2. 21 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,  

3. 29 o odmowie wydania orzeczenia; 

2) osobom poniżej 16 roku życia – 173 ogółem, w tym: 

1. 143 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

2. 30 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

3. 0 o odmowie wydania orzeczenia,  

Łącznie w roku 2018 wydano 986 orzeczeń. 

 

W 2018 roku w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie udzielono 2981 porad specjalistycznych (1994  - porady 

OIK, 987 – SOW),  z których skorzystało 805 osób,  w tym 273 osoby  uwikłane  w przemoc, 532 osoby 

doświadczające innego rodzaju kryzysu psychologicznego. 

Z pomocy całodobowej skorzystało 47 osób, w tym 41 osoby doświadczające przemocy, 6 os. z innym kryzysem.  

W 2018 roku w hostelu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Mławie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  łącznie  

przebywało 41 osób,  w tym 24 dzieci (osoby pochodziły z powiatów: mławskiego 13 osób, ciechanowskiego                   

5 osób, przasnyskiego 1 osoba, białobrzeskiego 2 osoby, ostrowskiego 3 osoby, sochaczewskiego 5 osób, 

nidzickiego 3 osoby, działdowskiego 2 osoby, lipowskiego 4 osoby, 3 osoby narodowości palestyńskiej pochodzące 

z Warszawy). 

Osoby przebywające w hostelu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia miały zapewnioną ochronę przed osobą 

stosującą przemoc. Osobom tym udzielona została natychmiastowej pomoc specjalistycznej tj. psychologiczna, 

socjalna, prawna, a także zapewniono dostęp do pomocy medycznej i wsparcia emocjonalnego.  

Każda rodzina miała opracowany plan pomocy i otrzymała wsparcie  w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej 

związanej z wystąpieniem  przemocy  w rodzinie. Wsparcie miało formę zarówno w zakresie  emocjonalnym jak                

i materialno - bytowym. 

W 2018 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przebywało 6 osób, w tym 2 dzieci. 
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Dane dotyczące stanu liczebnego w Domach Dziecka:  

Domu Dziecka nr 1- 14 miejsc. 

Domu Dziecka nr 2- 14 miejsc. 

Domu Dziecka nr 3- 14 miejsc. 

Domu Dziecka nr 4-   8 miejsc. 

 

Lp. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Stan                   

w dn. 

01.01.2018 

Ubyło Przybyło Stan                 

w dn. 

31.12.2018 

1.  Domu Dziecka nr 1 11 5 6 12 

2.  Domu Dziecka nr 2 14 1 0 13 

3.  Domu Dziecka nr 3 13 0 1 14 

4.  Domu Dziecka nr 4 6 2 4 8 

 

Wychowankowie przebywający w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym (MOS)  oraz  

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (MOW)  (stan w dn. 31.12.2018r.): 

 

Lp. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza MOS MOW Razem 

1.  Domu Dziecka nr 1 1 0 1 

2.  Domu Dziecka nr 2 1 2 3 

3.  Domu Dziecka nr 3 1 1 2 

4.  Domu Dziecka nr 4 0 0 0 

Razem 3 3 6 

 

W 2018r. łącznie usamodzielniono - 4 wychowanków, przeniesiono do innych placówek tego samego 

 typu również 4 wychowanków.  

 

W 2018r. nie umieszczono żadnego wychowanka w rodzinach adopcyjnych i rodzinnych formach pieczy zastępczej. 
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4. Bezrobocie w powiecie mławskim. 

 

Według danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie  liczba zarejestrowanych bezrobotnych na 

koniec grudnia 2018r. wynosiła 1727 osób, w tym 1026 kobiet. 
 

 
Wykres 1. Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w latach 2017 – 2018 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Mławie 
 

Dane przedstawione na powyższym wykresie jednoznacznie pokazują spadek liczby osób bezrobotnych                         

w poszczególnych miesiącach roku 2018 roku podobnie jak w 2017 roku. Największą liczbę bezrobotnych zarówno 

w analizowanym roku, jak i w poprzednim można zaobserwować w miesiącach typowo zimowych, czyli w styczniu, 

lutym i marcu (do wzrostu liczby bezrobotnych przyczynił się niewątpliwie okresowy spadek zapotrzebowania na 

prace sezonowe oraz prace wymagające dobrej pogody).  
Analiza wielkości stopy bezrobocia rejestrowanego na przestrzeni lat 2004 – 2018  

pozwala stwierdzić, że wielkość ta ulega ciągłemu zmniejszeniu. W 2004 roku wskaźnik ten wynosił 28,6%.                

Od 2014 roku stopa bezrobocia ciągle maleje. Na koniec 2018 roku wynosiła 5,9% i była porównywalna                             

z krajową, która wynosiła w tym czasie 5,8%. W tym samym okresie stopa bezrobocia w województwie 

mazowieckim wyniosła 4,9%. Należy równocześnie zaznaczyć, iż w podregionie ciechanowskim do którego należy 

nasz powiat współczynnik ten wynosił 10,1%. 
 

Wykres 2. Stopa bezrobocia w powiecie mławskim na tle województwa mazowieckiego  i Polski w latach 2004-2018 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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4.1. Aktywizacja rynku pracy, łagodzenie skutków bezrobocia. 

 

4.1.1 Pośrednictwo pracy. 
Za kontakty z pracodawcami odpowiadają trzej doradcy klienta instytucjonalnego (pośrednicy terenowi), którzy 

systematycznie spotykają się z właścicielami firm z terenu powiatu mławskiego. Ogółem nawiązali 2205 kontaktów 

bezpośrednich z pracodawcami, w tym ze 177 nowymi przedsiębiorcami. W wyniku tych kontaktów pozyskali 1094 

oferty pracy niesubsydiowane (zwykłe, tzn. bez finansowego wsparcia z urzędu). Były to oferty między innymi w 

zawodach: szwaczka, pracownik produkcji, monter podzespołów i zespołów elektronicznych, kierowca samochodu 

ciężarowego, robotnik budowlany, sprzedawca, magazynier. 
Doradcy klienta indywidualnego w omawianym okresie obsłużyli 11379 wizyt osób zarejestrowanych.                       

W trakcie wizyt przedstawili 3660 propozycji pracy lub stażu. Poniższa tabela przedstawia ilość wydanych 

skierowań przez doradców klienta. 
Oferty pracy znajdujące się w dyspozycji Urzędu pozyskujemy w dwojaki sposób: poprzez działania pośredników 

terenowych (wizyty, kontakty z pracodawcami) oraz dzięki wizytom pracodawców w naszej siedzibie. W całym 

ubiegłym roku zarejestrowaliśmy łącznie 5544 ofert pracy i stażu, w tym 4693  oferty zwykłe (niesubsydiowane).  
Pośrednictwo pracy świadczone jest również w formie giełdy pracy, która jest formą bezpośredniego kontaktu 

pracodawcy z wieloma kandydatami spełniającymi wymogi zgłoszonej oferty pracy. W 2018 roku 

zorganizowaliśmy 54 giełdy pracy W giełdach łącznie uczestniczyło 425 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Po przeprowadzeniu wstępnych rozmów rekrutacyjnych pracodawcy wyselekcjonowali potencjalnych kandydatów, 

którym wydano 237 skierowań do pracy, a zatrudnienie podjęło 97 osób.  
Kolejną formą świadczenia usługi pośrednictwo pracy są targi pracy. W VIII edycji Targów, które odbyły się 

17.04.2018r., udział wzięło 92 wystawców. Poza lokalnymi pracodawcami gościliśmy przedsiębiorców m. in.                 

z Działdowa, Żuromina, Ciechanowa, Nidzicy. Na Targach można było zapoznać się z ponad 923 ofertami pracy. 

Wszyscy zainteresowani mieli możliwość aplikowania na stanowiska pracy, m.in. z branż: elektronicznej, 

spożywczej, obuwniczej, budowlanej, kosmetycznej, produkcji tworzyw sztucznych, stolarskiej. Uczestnicy Targów 

mogli skorzystać z porad specjalistów w 11 punktach konsultacyjnych. Po raz pierwszy poradą służyli 

przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej Delegatura  w Ciechanowie oraz Powiatowej 

Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Nowością Targów Pracy będącą wynikiem kierunku naszego działania na 2018 

rok była możliwość zapoznania się z ofertą szkoleniową 8 jednostek szkoleniowych z Mławy, Warszawy, 

Ciechanowa, Olsztyna i Płońska. Oferty szkoleń proponowanych na stoiskach były dopasowane do aktualnego 

zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. Targi Pracy odwiedziło około 1200 osób. Efektem Targów Pracy było 

zatrudnienie ponad 140 osób.  
Unijne pośrednictwo pracy- EURES 

W 2018r. za pośrednictwem systemów informatycznych Viator i Syriusz pozyskano 578 ofert pracy EURES,                 

o których informowano osoby zarejestrowane w tut. Urzędzie. Ofert te dotyczyły głównie zatrudnienia                                

w Niemczech- 307, Holandii- 80, Norwegii- 51, Austrii- 45, Belgii- 26 i Wielkiej Brytanii- 14. 

W ostatnich latach nastąpiła poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. W ramach naszych 

działań 4 osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ukończyły szkolenia zawodowe, 4 rozpoczęły staż, 98 

bezrobotnych podjęło pracę, w tym 14 osób w ramach pomocy subsydiowanej, 1 osoba rozpoczęła działalność 

gospodarczą oraz 1 osoba otrzymała bon na zasiedlenie.  
 
4.1.2. Poradnictwo zawodowe. 

Jedną z głównych usług rynku pracy jest poradnictwo zawodowe, które w połączeniu z innymi usługami                                     

i instrumentami tworzy proces aktywizacji zawodowej. W ubiegłym roku przeprowadzono 3226 rozmów 

doradczych  w ramach indywidualnej porady zawodowej, z której skorzystało 1421 osób, w tym 776 bezrobotnych 

zamieszkałych na wsi. Po skorzystaniu z tych porad pracę podjęło 789 osób, w tym 249 osób pracę 

niesubsydiowaną. Porady zawodowe w formie grupowej omawianym okresie łącznie w 30 grupach uczestniczyło 

260 bezrobotnych, w tym 165 osób zamieszkałych na wsi. Informacja zawodowa w ramach grupowej informacji 

zawodowej odbyło się 41 spotkań, w których uczestniczyło 435 osób. Z indywidualnej informacji zawodowej 

skorzystały 4794 osoby.  
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4.1.3. Programy i projekty. 

W ubiegłym roku dysponowaliśmy wsparciem w ramach 16 programów aktywizacji dla najtrudniejszych grup osób 

bezrobotnych. Łączna wartość tych środków wyniosła 11 mln 431,8 tys. zł, co zgodnie z przyjętymi planami 

pozwoliło na wsparcie 1117 osób bezrobotnych.  

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane o realizowanych w 2018 roku programach i projektach:  

 

Źródło finansowania Limit środków na rok 

2018 (zł.) 

Liczba 

zaktywizowanych 

osób 

Algorytm 942 389,72 150 

Program specjalny Twoja szansa na pracę 694 753,91 126 

Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 r.ż. na podstawie 

art.150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy 

2 267 200,00 49 

EFS PO WER 1 813 607,17 272 

EFS RPO WM 1 315 549,20 73 

EFS RPO WM Aktywny III profil 797 595,17 80 

EFS RPO WM Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na 

rynku pracy powiatu mławskiego 
64 896,00 10 

R
ez

er
w

a
 F

u
n

d
u

sz
u

 P
ra

cy
 

Program Specjalny nr 1/2018 dla osób z ustalonym II 

lub III profilem pomocy 
1 500 000,00 194 

Rezerwa- staże w ARiMR 26 800,00 3 

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych 71 800,00 12 

Aktywizacja osób w wieku powyżej 45 lat 128 200,00 12 

Aktywizacja osób w wieku 30-50 285 900,00 26 

Aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkujących 

tereny wiejskie I tura     
403 900,00 36 

Aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkujących 

tereny wiejskie II tura 
432 200,00 40 

Aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkujących 

tereny wiejskie III tura 
357 000,00 19 

Program wspierania rozwoju przedsiębiorczości 

(wynikający z diagnozy bieżących potrzeb rynku 

pracy) 

330 000,00 15 

RAZEM 11 431 791,17 1117 

 

Bony na zasiedlenie - przyznano 74 osobom. 
Prace interwencyjne -  w ramach tej formy 192 osoby bezrobotne podjęły zatrudnienie.  
Refundacja kosztów wyposażenia/ doposażenie tworzonych stanowisk pracy - 61 stanowisk pracy dla 65 osób 

bezrobotnych (4 osoby zostały zatrudnione w ramach zwolnionych wakatów na tych stanowiskach). Stanowiska te 

stworzone zostały głównie  w branży budowlanej, handlowej i samochodowej.  
Roboty publiczne - 148 bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie w jednostkach powiatowych i gminnych, 

stowarzyszeniach działających na terenie powiatu mławskiego oraz Rejonowym Związku Spółek Wodnych.                  

W podziale na stanowiska pracy przeważały prace gospodarcze, prace biurowe i  roboty melioracyjne.  
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - dotację na założenie firmy otrzymały 123 osoby 

bezrobotne. W ramach tych środków najwięcej osób, bo aż 63 podjęły działalności usługowe, wśród których 

dominowały usługi z branży: budowlanej, mechaniki pojazdowej, kosmetycznej, elektrycznej.  
Staże - 290 osób bezrobotnych. Bezrobotni kierowani byli głównie na stanowiska takie jak: doradca klienta, 

magazynier, pomoc kuchenna, pomoc przedszkolna, pomoc nauczyciela, pracownik biurowy. Warto zaznaczyć, że 

w tym roku widoczne jest zmniejszenie zainteresowania ze strony osób bezrobotnych podejmowaniem staży ze 

względu na dużą liczbę ofert pracy.  
Szkolenia zawodowe 180 osób - Tematyka zorganizowanych szkoleń była bardzo zróżnicowana, dopasowana do 

konkretnych potrzeb lokalnego rynku pracy. Kierunki szkoleń ustalono na podstawie analizy ofert pracy                                      

i wymagań, jakie pracodawcy stawiają przed kandydatami do pracy. Skierowani bezrobotni brali udział w takich 

szkoleniach jak: operator wózka widłowego, sprzedawca, operator koparko-ładowarki, pracownik                                   

z uprawnieniami do pracy na wysokościach oraz uprawnienia SEP do 1kV czy kwalifikacja wstępna przyspieszona.                 

Do końca 2018 roku pracę po ukończeniu szkoleń podjęło 118 osób. Praktykowaliśmy realizację umów 

zawieranych  z firmami, które były zainteresowane zatrudnieniem bezrobotnych po wcześniejszym zdobyciu przez 

te osoby konkretnych uprawnień zawodowych. Praktyka ta zapewnia wysoką efektywność zatrudnieniową po 
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szkoleniu,  a pracodawcy oczekiwanych, przygotowanych pracowników. W omawianym okresie podpisaliśmy 31 

umów na zatrudnienie przeszkolonych bezrobotnych.  
Prace społecznie użyteczne - 28 uprawnionych bezrobotnych, które organizowane zostały przez 4 gminy powiatu 

mławskiego- Lipowiec Kościelny, Wieczfnię Kościelną, Stupsk i Radzanów. 
 

W celu podniesienia jakości świadczonych usług oraz zwiększania szans na utrzymanie zatrudnienia przez osoby już 

pracujące, pomoc w zakresie wpierania podnoszenia kwalifikacji przez pracodawców i ich pracowników od 

początku 2018 roku pozyskano  kwotę w wysokości 312,700,00 zł., która została wydatkowana w pełni w ramach 

102 zawartych umów łącznie dla 303 osób. 
 

Podsumowując, dzięki pozyskanym środkom oraz wiedzy o potrzebach bezrobotnych i pracodawców, Powiatowy 

Urząd Pracy w Mławie udzielił wsparcia 1156 osobom bezrobotnym oraz 60 pracodawcom i ich pracownikom 

łącznie dla 303 osób w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Działania te niosą korzyści zarówno osobom 

bezrobotnym jak i pracodawcom, do których w ślad za zatrudnionym bezrobotnym trafiają środki finansowe. 

Rozwiązania te pozwalają pracodawcom ograniczyć ryzyko i koszty związane z rekrutacją i przyjęciem do pracy 

nowej osoby, jednocześnie umożliwiając zainwestowanie w pracownika, który zdobywa niezbędne na rynku pracy 

doświadczenie i umiejętności zawodowe. 

 

4.2. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. 

Aby wspomóc przedsiębiorców organizowane są spotkania branżowe, informacyjne i konferencje oraz od ośmiu lat 

Mławskie Targi Pracy. Aby wzbogacić ofertę informacyjną rozpoczęto współpracę z takimi instytucjami jak: Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych, Powiatowa Stacja 

Sanitarno- Epidemiologiczna, Państwowa Inspekcja Handlowa czy Urząd Skarbowy. Specjaliści tych instytucji na 

organizowanych przez nas spotkaniach omawiają zagadnienia z zakresu swojej działalności, istotne dla 

przedsiębiorców. Spotkania branżowe organizowane także  w terenie. Pierwsze tego typu spotkanie pt.: „Rynek 

Pracy na obszarach wiejskich” odbyło się w lutym 2018 roku w Lipowcu Kościelnym. W trakcie spotkania 

uczestnicy zostali poinformowani o formach wsparcia, z których mogą skorzystać. Przedstawiono zadania 

pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców, a także działalność Punktu Konsultacyjnego.                 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy                         

i Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych w Mławie, którzy omawiali interesującą uczestników tematykę. 
Organizowane są także spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami w szerszym gronie. W listopadzie 2018r.                             

w siedzibie tutejszego Urzędu Pracy, w ramach Europejskich Dni Pracodawcy 2018, odbyła się konferencja pt. 

„Nowe perspektywy dla rynku pracy”, w której wzięło udział 33 przedstawicieli pracodawców. Odbiorcami 

konferencji byli przede wszystkim przedsiębiorcy działający na terenie naszego powiatu oraz osoby deklarujące 

chęć otwarcia własnej działalności gospodarczej. Bloki tematyczne omawiane podczas spotkania dotyczyły 

aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, dostępnych usług Urzędu oraz planach na 2019 rok. Zaproszeni 

specjaliści omawiali, grupowo i indywidualnie w ramach Punktu Konsultacyjnego, tematy związane  z pożyczkami 

na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. 

i dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako konsultanci udzielali porad z zakresu działania jednostek. 
Od lat wspieramy przedsiębiorców i pracodawców na różnych płaszczyznach ich działalności. Służą temu m. in. 

organizowane punkty konsultacyjne. Oprócz 11 punków, które odbywały się na Mławskich Targach Pracy,                   

w ubiegłym roku zorganizowaliśmy 9 takich konsultacji. Z porad konsultantów skorzystało 38 zainteresowanych 

przedsiębiorców i tych, którzy dopiero zamierzają założyć firmę. Specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

przybliżali zainteresowanym sprawy związane z rejestrowaniem firm, kwestie prawne i praktyczne dotyczące 

rozliczeń między przedsiębiorcami a ZUS-em.  

Nowością jest punkt konsultacyjny zorganizowany dwukrotnie w miesiącu wrześniu z nowo pozyskanym do 

współpracy Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o., wspierającym przedsiębiorców                        

w rozwijaniu firm. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 10 firm z terenu powiatu mławskiego. Uczestnicy 

spotkania dowiedzieli się m.in. o zasadach i warunkach jakie trzeba spełnić, aby uzyskać pożyczki unijne na 

sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie województwa mazowieckiego lub prowadzące do 

wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływających na 

rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększające skalę ich działalności.  
Dla poszerzenia wsparcia i w odpowiedzi na duże zainteresowanie pracą na własny rachunek naszych klientów,                        

we wrześniu 2018 roku pozyskaliśmy do współpracy Fundację Tax Care, której przedstawiciele prowadzą                              

w siedzibie Urzędu Pracy cykliczne szkolenia dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. 

Uczestnicy szkolenia mają możliwość dowiedzieć się, jak krok po kroku rozpocząć działalność gospodarczą, która 

forma prawna planowanej działalności będzie najbardziej odpowiednia oraz jaka forma rozliczeń podatkowych 

będzie najlepsza dla danego przedsięwzięcia. Omawiane są również problemy, jakie mogą napotykać początkujący 

przedsiębiorcy. W dwóch turach szkolenia pn. „Przedsiębiorcą być” łącznie uczestniczyło 36 potencjalnych 

nowych przedsiębiorców.  
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5. Infrastruktura drogowa, umowy inwestycyjne oraz środki pozyskane na zadania drogowe. 

 

5.1. Infrastruktura drogowa. 

Infrastruktura drogowa w powiecie mławskim na dzień 31 grudnia 2018r. stanowi 68 dróg powiatowych                            

poza granicami administracyjnymi miasta, oraz 14 ulic będących w ciągu 

dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta.  

Drogi te, ze względu na parametry techniczne jak i funkcje jakie spełniają, występują w trzech kategoriach dróg 

publicznych:  G -  drogi główne,  Z -  drogi zbiorcze,  L -  drogi lokalne. 

Wykaz dróg powiatowych na terenie powiatu mławskiego wraz z określeniem stanu dróg na dzień 31.12.2018r. 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego raportu.  
 

Koszty zimowego i bieżącego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich w roku 2018:  

Lp. Rodzaj wydatków Koszt [zł] 

1. Zimowe utrzymanie dróg 359 536,72 

2. Bieżące utrzymanie dróg (m.in. naprawy, remonty cząstkowe) 907 692,10 

3. Bieżące utrzymanie obiektów mostowych  

(przegląd mostów) 

19 188,00 

Razem 1 286 416,82 

 

Koszty bieżącego (w tym zimowego) utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Mława w 2018r., zostały 

wskazane w części II raportu w pkt 2 ppkt 2.5. 
 

5.2. Umowy inwestycyjne. 

W 2018 roku zawarto 5 umów dotyczących realizowanych przez Powiat inwestycji: 

1) Umowa o udzielenie pomocy finansowej zawarta przez Zarząd Powiatu Mławskiego z  Gminą Stupsk dnia 

16.05.2018r. oraz z Gminą Wiśniewo dnia 10.07.2018r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. 

„Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej                                      

i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa             

nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece 

Dunajczyk w m. Konopki – Umowa o udzielenie pomocy finansowej zawarta przez Zarząd Powiatu 

Mławskiego z  Gminą Stupsk dnia 16.05.2018 na kwotę 1 000 213,79 zł.  oraz z Gminą Wiśniewo dnia 

10.07.2018r. na kwotę 84 272,13 zł. W dniu 19.12.2018r. przesłano do gmin sprawozdanie i rozliczenie                   

z przyznanej pomocy finansowej. 
2) W dniu 3 lutego 2018r. Powiat Mławski zawarł umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na 

realizację inwestycji pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: 

Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz                  

z przebudową ulic Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki                      

w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej  nr 2369W 

na terenie miasta Mława – Etap I” na kwotę 2 262 202,71 zł. W roku 2018 roku zostały zawarte 3 aneksy, 

wydłużające termin realizacji projektu w związku z problemami, dotyczącymi wyłonienia Wykonawców.  
3) W dniu 16.05.2018r. została zawarta umowa z Gminą Stupsk o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 

39 783,00 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny 

Kościelne – dokumentacja” a aneksem  z dnia 01.10.2018 r. zwiększono pomoc Gminy  do kwoty 46 863,00 

zł. W związku z wystąpieniem Wykonawcy z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zadania, dnia 

28.11.2018r. podpisany został Aneks Nr 2/2018, wydłużający termin realizacji zadania do dnia 30.06.2019r.  
4) W dniu 03.09.2018r. została zawarta umowa o udzielenie pomocy finansowej pomiędzy Gminą Lipowiec 

Kościelny w sprawie przekazania powiatowi dotacji w kwocie 400 000,00 zł. na realizację zadania                            

pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z drogą dojazdową”. Dnia 07.01.2019r. wysłano 

do Gminy rozliczenie z wykorzystania dotacji.  
5) W ramach umowy o udzieleniu pomocy finansowej, zawartej w dniu 27.08.2018r. i aneksowanej                               

01.10.2018r., Powiat Mławski otrzymał dotację z budżetu Miasta Mława w wysokości 100 000,00 zł.                        

na „Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 2382W – ul. Szreńska w Mławie”. 
 

5.3. Wysokość środków pozyskanych w 2018r. z funduszy zewnętrznych na zadania drogowe. 

1) Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej                            

i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – 

Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk  

w m. Konopki ETAP II. 
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Pozyskane środki z unii europejskiej  - 7 261 648,43 zł.,  w tym kwota  3 375 445,32 zł, która  wpłynęła na 

rachunek Powiatu  za część robót wykonanych w 2017 roku oraz kwota 3 886 203,11 zł przekazana                        

w styczniu 2018 r. za roboty wykonane w 2018 roku. 
Pozyskane środki krajowe - 1 000 213,79 zł. z Gminy Stupsk,  84 272,13 zł.  z Gminy Wiśniewo. 

2) Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima 

Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w 

ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W,                               

ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława - Etap I. 
Pozyskane środki krajowe -2 262 202,71 zł. z Samorządu Województwa Mazowieckiego.  942 584,00 zł               

z  Gminy Miasto Mława. 
3) Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi dojazdowej. 

Pozyskane środki krajowe -1 339 600, 00 zł. z rezerwy budżetu państwa; 400 000,00 zł. z Gminy Lipowiec 

Kościelny. 
4) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2328W (ul. Szreńska) w Mławie. 

Pozyskane środki krajowe 100 000,00 zł. z Gminy Miasto Mława. 
5) Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne – dokumentacja 

Pozyskane środki krajowe 46 863,00 zł. Gmina Stupsk. 
 

Ogółem  środków pozyskanych z  na programy finansowane ze środków europejskich - 7 261 648,43 zł. 
Ogółem pozyskane środki krajowe - 6 175 735,63 zł.  
Razem pozyskano środków zewnętrznych na kwotę 13 437 384,06 zł.  
 

6. Realizacja inwestycji 

 

6.1. Inwestycje zrealizowane w 2018r.  

1) Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej                  

i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 

7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece 

Dunajczyk w m. Konopki ETAP II.  

Informacja o realizacji inwestycji została opisana w części III raportu pkt 10 Infrastruktura drogowa. 
2) Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, 

Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: 

Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej 

nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława - 

Etap I. Dnia 03.02.2018r. powiat mławski zawarł umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na 

realizację inwestycji. Całkowita wartość projektu wynosi 3 770 337,86 zł., dotacja celowa Województwa 

Mazowieckiego stanowi kwotę 2 262 202,71 zł. i środki własne powiatu  w wysokości 1 508 135,15 zł. w tym 

planowana dotacja Miasta Mława 942 584,00 zł.  
Dopiero w czterokrotnie przeprowadzonym przetargu na realizację inwestycji wyłoniono wykonawcę.                   

W trakcie roku 2018 zmianie uległa wartość zadania łącznie z kosztami inspektora nadzoru i badaniami 

laboratoryjnymi do kwoty 7 050 554,97 zł., przy pozostawionym dofinansowaniu Województwa 

Mazowieckiego     i Miasta Mława   i zwiększonym udziale środków własnych powiatu mławskiego do kwoty 

4 788 352,26 zł. Z przyczyn obiektywnych wydłużono termin realizacji inwestycji do 30.11.2019r. 
3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W – ul. Ryszarda Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów. 

Roboty budowlane trwały od dnia 11.04. do dnia 04.05.2018r. Dnia 04.05.2018r. dokonano odbioru inwestycji. 

Koszt inwestycji - 299 068,72 zł. brutto. Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W –  ul. Ryszarda 

Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów została wykonana na odcinku od km 0+030 do km 0+744. 

Roboty polegały na wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej. Następnie została wykonana 

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, na której ułożono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego.                     

W ramach prowadzonych robót dokonano regulacji pionowej studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, 

wpustów deszczowych kanalizacji deszczowej oraz wymalowano oznakowanie przejścia dla pieszych. 
4) Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi dojazdowej. Dnia 19 grudnia 

dokonano odbioru końcowego inwestycji. Łączny koszt wykonania zadania w 2018r., wyniósł  2 915 274,20 

zł. przy udziale finansowym Gminy Lipowiec Kościelny w wysokości 400 000,00 zł. i dofinansowaniu z 

rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 1 339 600, 00 zł. W ramach inwestycji wykonano nowy most 

zaprojektowany jako ramowo-łukowy, posadowiony na żelbetowych ławach fundamentowych. W obrębie 

mostu zostały wykonane roboty regulacyjno-umocnieniowe koryta rzeki oraz rozbudowano odcinki dojazdowe 

do mostu drogi powiatowej nr 2332W o łącznej długości 999 metrów. 
5) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2328W (ul. Szreńska) w Mławie. Początek chodnika 

znajduje się w rejonie skrzyżowania z ulicą Podmiejską, natomiast koniec zlokalizowany jest 340m za 

skrzyżowaniem w kierunku Szreńska. Wartość brutto zadania: 191.150,82 zł. przy dofinansowaniu 100 000,00 
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zł. Miasta Mława. Z uwagi na to, że wykonawca zadania został wyłoniony dopiero w drugim przetargu 

zakończenie realizacji zadania określono na dzień 13 maja 2019r. 
6) Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne – dokumentacja.  

Dnia 28.12.2018r. Rada Powiatu Mławskiego podjęła Uchwałę NR III/23/2018 w sprawie wydatków budżetu, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w której wpisano powyższe zadanie do planu  wydatków na 

kwotę 86 346,00 zł. z terminem rozliczenia do dnia 30.06.2019 r., przy udziale finansowym Gminy Stupsk                   

w kwocie 46 863,00 zł. 
7) Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, 

Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: 

Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej 

nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława – 

aktualizacja dokumentacji technicznej w zakresie branży elektrycznej - Etap II. 

Dnia 28.12.2018 r. Rada Powiatu Mławskiego podjęła Uchwałę NR III/23/2018 w sprawie wydatków budżetu, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w której wpisano powyższe zadanie do planu wydatków na 

kwotę 10 209,00 zł. z terminem rozliczenia do dnia 30.06.2019r. 
8) Zakup samochodu osobowo-dostawczego. Dokonano zakupu samochodu silnikowego typu skrzyniowego                     

z podwójną kabiną o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z dostawą do siedziby zamawiającego (Powiatowy 

Zarząd Dróg) na kwotę . 109 900,00 zł. brutto.  
9) Budowa budynku użyteczności publicznej (Wydział Komunikacji), jako uzupełnienie zabudowy 

pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 8 i 9 wraz                                             

z niezbędną infrastrukturą” Budowa łącznika – „plomby” pomiędzy budynkami przy ul. Wyspiańskiego 8 i 

9 przeznaczona  jest na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie. Pozyskana 

powierzchnia biurowa poprawi warunki obsługi interesantów Wydziału Komunikacji. Inwestycję rozpoczęto                    

w sierpniu 2017 roku., Odbioru technicznego  dokonano w dniu 31.12.2018r. Koszt inwestycji na 2017-2018 

rok wyniósł 3 169 296,88 zł. 
10) „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów” - projekt 

realizowany był przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II: „Wzrost                                   

e - potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 „E – usługi” Poddziałanie 2.1.1. „E – usługi dla Mazowsza”.    

Wartość projektu zakończonego w roku 2018 stanowiła kwotę 3.891.444,01 zł. w tym środki unijne pozyskane  

w ramach programu to kwota 2 861 163,20zł. , środki z budżetu powiatu – 328 222,06zł., dotacja z budżetu 

Miasta Mława – 200 000zł. i środki własne SPZOZ – 502 058,75zł. 
11)  Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu sanitarnego z noszami „Koszt realizacji 

zadania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej stanowił kwotę 252.948,00 zł.,  w tym 

dotacja  z budżetu Miasta Mława w wysokości 150.000,00 zł.,  środki własne SP ZOZ 102.948,00 zł. 
12)  Ponadto w 2018r.  szpital zakupił sprzęt medyczny i niemedyczny: 

1. sprzęt niemedyczny: 49.850,02 zł. 

2. klimatyzatory: 36.863,10 zł. 

3. łóżka szpitalne: 30.632,00 zł. 

4.  sprzęt informatyczny: 8.641,36 zł. 

5. sprzęt medyczny: 6.080,00 zł. 

 

6.2.  Zadania Inwestycje wpisane do budżetu powiatu na rok 2018, które nie zostały zrealizowane. 

 

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 

6+718,00  w miejscowości Strzegowo”. 

Dnia 14.09.2017r. Powiat Mławski złożył wniosek na dofinansowanie inwestycji w 2018r. Dnia 31.12.2017r. 

powyższe zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków programu wieloletniego pod 

nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na rok 2018. W 

kwietniu 2018r. ponownie złożono wniosek, tym razem do nowego Rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie lokalnej Infrastruktury drogowej o dofinansowanie 80% 

wartości inwestycji tj. o kwotę 1 120 000,00 zł. Wartość inwestycji wynosiła 1 400 000,00 zł. W realizacji 

inwestycji Gmina Strzegowo zadeklarowała pomoc finansową w kwocie 245 000,00 zł. 

5 czerwca 2018 roku ukazała się zatwierdzona przez Wojewodę Mazowieckiego lista wniosków zakwalifikowanych 

wstępnie do dofinansowania w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 

poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” na rok 2018, na której nie znalazła się powyższa inwestycja. 

W związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski w Warszawie naboru wniosków o przyznanie pomocy na 

realizację operacji w 2019 roku typu „Budowa lub Modernizacja Dróg Lokalnych” w ramach poddziałania 

„Wsparcie Inwestycji Związanych z Tworzeniem, Ulepszaniem lub Rozbudową Wszystkich Rodzajów Małej 

Infrastruktury, w tym Inwestycji w Energię Odnawialną i w Oszczędzanie Energii” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Powiat Mławski 15.10.2018r. złożył wniosek na realizację zadania: 
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„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2356W Staroguby – Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w 

miejscowości Strzegowo”. Koszt realizacji po aktualizacji kosztorysu wynosił  2 236 900, 00 zł przy 

dofinansowaniu Gminy Strzegowo w kwocie 772 882,00 zł. W związku z powyższym zadanie zostało wpisane do 

projektu budżetu powiatu mławskiego na 2019r., a następnie Uchwałą Budżetową Powiatu Mławskiego na rok 2019 

Nr III/17/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2018r. przyjęte do budżetu na rok 2019. Dnia 

31.12.2018r. Samorząd Województwa Mazowieckiego odmówił przyznania pomocy na realizację inwestycji. 

Dnia 11.04.2019r. Powiat Mławski złożył wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego                                      

o dofinansowanie zadania w ramach nowego programu ogłoszonego na rok 2019 pn „Fundusz Dróg 

Samorządowych”. 

2) „Sztuczna ściana wspinaczkowa” 

Dnia 9 kwietnia 2018r. Powiat Mławski złożył wniosek do Samorządu Województwa Mazowieckiego                                    

o dofinansowanie projektu w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 

2018”. Wnioskowano o kwotę 194 390,24 zł., pozostałą część stanowił wkład własny w kwocie 105 609,76 zł. 

Wartość całkowita projektu wynosiła 300 000,00 zł. 

Powiat Mławski nie znalazł się na liście beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie. 
 

7. Bezpieczeństwo i porządek publiczny. 

 

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na terenie powiatu mławskiego powstało ogółem 1210 zdarzeń,                   

w tym: 292 pożary,  853 miejscowe zagrożenia, 65 alarmów fałszywych.  
W porównaniu z rokiem 2017 nastąpił spadek ogólnej liczy zdarzeń o 4 zdarzenia. W 2018 roku odnotowano wzrost 

liczby pożarów o 81, natomiast spadła liczba miejscowych zagrożeń o 66 oraz liczba alarmów fałszywych o 19. 

Zaistniałe zdarzenia spowodowały straty w kwocie 8.027.800 zł. (podczas pożarów  4.971.800 zł., podczas 

miejscowych zagrożeń – 3.056.000 zł.). Najwyższe straty odnotowano wśród upraw  i w rolnictwie – 3.379.000 zł. 

Uratowane mienie oszacowano na kwotę ogółem  32.554.000 zł.   

Największą liczbę zdarzeń odnotowano na terenie Miasta Mława tj. 453   (co stanowi 37,4 % ogólnej liczby zdarzeń 

na terenie powiatu). Drugą pod względem liczby zdarzeń jednostką administracyjną powiatu jest gmina Strzegowo - 

138, kolejne to Stupsk - 115  i Szydłowo - 92 zdarzenia.  

W celu zapobiegania pożarom i innym nadzwyczajnym zagrożeniom  w 2018 roku mławska Komanda Państwowej 

Straży Pożarnej  realizowała zadania kontrolno – rozpoznawcze poprzez przeprowadzenie 98 kontroli, w tym 53 

podstawowych, 17 kontroli sprawdzających i 28 odbiorów obiektów. 

Liczba przestępstw stwierdzonych w roku 2018 na terenie powiatu mławskiego w porównaniu do roku 

poprzedniego wzrosła – z  985 do 1059. Jest to związane z postępowaniami alimentacyjnymi, którymi zajmują się 

policjanci. Mławscy stróże prawa odnotowali 101 włamań, 98 kradzieży, 76 przestępstw narkotykowych,  58 

uszkodzeń rzeczy, 23 rozboje, 17 bójek i 15 kradzieży samochodu. Doszło też do jednego zabójstwa. Wykroczeń 

było 21 657, najwięcej drogowych – 13 107. W obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego,  w  2018 roku doszło do 

42 wypadków, o jeden mniej niż w roku 2017. Aż 10 wypadków było śmiertelnych (przed rokiem 8), natomiast 

ranne zostały 44 osoby (48). Policjanci odnotowali 867 kolizji (889) i 144 nietrzeźwych kierowców . 

Najniebezpieczniej było na mławskich drogach (12 wypadków) oraz w gm. Wieczfnia Kościelna (7) i Szydłowo (6). 

Najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (29 proc.)                    

i nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (19 proc.). 
Głównymi przyczynami wypadków drogowych w 2018 roku było: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 19 %, 

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 28,6 %, niewłaściwe wykonywanie manewrów wyprzedzania, 

wymijania, omijania, skręcania i cofania – 7,1 %. Sprawcami wypadków byli najczęściej kierujący samochodami 

osobowymi (80,9 %).  W 2018 roku znacząco wzrosła liczba wypadków z udziałem pieszych - a tym samym 

minimalnie wzrosła liczba rannych z 5 osób w 2017 r. do 6 w 2018 i znacząco liczba zabitych z 1 w 2017 r. do 6 

osób w 2018.  
Ponadto w 2018 roku, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy, zlikwidowali 3 uprawy konopi 

indyjskiej na terenie powiatu mławskiego. W sumie zlikwidowano 331 sztuk krzewów konopi. Rośliny te, po 

wysuszeniu  i podzieleniu na porcje, trafiłyby prawdopodobnie nie tylko na rynek Mławy, ale całego powiatu. 
Na terenie działania KPP w Mławie, najczęściej ujawniane i zabezpieczane są środki odurzające w postaci: 

marihuany oraz amfetaminy. W 2018 r. zabezpieczono także 26 gram mefedronu – który przed rokiem 2010 

sprzedawany był na rynku, jako tzw. dopalacz. Jest szkodliwą dla organizmu neurotoksyną. 
 

W 2018 r. do użytkowania oddano 80 budynków niemieszkalnych oraz 5 budynków wielorodzinnych –4   w Mławie                   

i jeden komunalny w Strzegowie. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił spadek realizacji budownictwa 

jednorodzinnego. W zakresie budownictwa niskiego, jednorodzinnego – tak, jak w latach poprzednich – najbardziej 

aktywna była gmina miejska Mława, Natomiast w zakresie budowy kurników -  gmina Radzanów – 21 oddanych do 

użytkowania. Fermy powstały także na terenie gmin: Wieczfnia Kościelna – 12, Szreńsk – 11, Wiśniewo – 8                        

i Stupsk– 2. 
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W analizowanym okresie na terenie powiatu nie  wystąpiły  choroby zakaźne zwierząt podlegające obowiązkowi 

zwalczania, natomiast wystąpiły  choroby zakaźne zwierząt podlegające obowiązkowi rejestracji - Salmonella 

enteritidis – drób 119817 szt.  

           
W 2018r.  odnotowano 2 przypadki podejrzeń zachorowań na odrę. Nadzorem epidemiologicznym objęto łącznie 63 

osoby z otoczenia, zaszczepiono przeciw odrze 56 osób.  

W 2018r. w ramach przeciwdziałania wściekliźnie nadzorem epidemiologicznym objęto 66 osób, w 6 przypadkach 

zachodziła potrzeba szczepień przeciw wściekliźnie z powodu niemożności obserwacji zwierząt, gdyż sprawcami 

narażenia były najczęściej bezpańskie psy. W pozostałych przypadkach osoby po pogryzieniu nie wymagały 

przyjęcia szczepień p/wściekliźnie.    
Grypa i zachorowania grypopodobne - ogółem zarejestrowano w 2018r. 28090 zgłoszeń podejrzeń grypopodobnych 

(w roku 2017 – 26 881). Do szpitala skierowano 6 osób z objawami ze strony układu oddechowego (0 - 4 - 1 osoba, 

5 - 14 – 1 osoba, 15 - 64 – 2 osoby, powyżej 65 – 2 osoby, w roku 2017 do szpitala skierowane były 2 osoby: 0-4 – 

1 osoba, powyżej 65 roku życia 1 osoba).  
W 2018 r. stwierdzono 14 przypadków WZW typ C. Obecność wirusa rozpoznawano przypadkowo, podczas 

rutynowych badań diagnostycznych oraz badań związanych z oddawaniem krwi. W stosunku do WZW C brak jest 

skutecznych środków zapobiegawczych w postaci szczepionki. W zapobieganiu epidemii HCV najważniejsza jest 

edukacja społeczeństwa z zakresu diagnozowania i leczenia HCV. 

W 2018 r. w ewidencji obiektów znajdowało się 693 zakłady żywności i żywienia, w tym 14 zakładów                               

z materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością oraz jeden zakład produkujący kosmetyki. W porównaniu 

do 2017r. liczba obiektów w rejestrze zwiększyła się 23 zakłady. 
         

W 2018 r. próby wody pobierane były zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w zakresie monitoringu 

kontrolnego i przeglądowego, a także pobierano dodatkowe próby w sytuacji potwierdzenia ewentualnego 

niewłaściwego stanu wody i stwierdzenia skuteczności działań naprawczych. 
Ogółem na terenie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mławie w 2018r. skontrolowano                

30 urządzeń do zaopatrywania w wodę (29 wodociągów publicznych, 1 wodociąg lokalny Krajowy Ośrodek 

Mieszkaniowo Rehabilitacyjny w Dąbku dla chorych na Stwardnienie Rozsiane) na dzień 31.12.2018 r. we 

wszystkich stwierdzono wodę o dobrej jakości do spożycia przez ludzi. 
Obecnie na terenie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mławie procent 

zwodociągowania wynosi – około 99. 

 

Część V Podsumowanie. 

 

Z przedstawionego raportu o stanie powiatu za 2018 rok wynika, iż Zarząd Powiatu Mławskiego w 2018 roku 

wykonał, w miarę określonych możliwości finansowych powiatu zestawionych w budżecie na rok 2018 rok, zadania 

obligatoryjne i fakultatywne określone ustawami.  

Większość zadań inwestycyjnych głownie drogowych realizowana była przy udziale gmin i znacznym 

zaangażowaniu źródeł zewnętrznych z wykorzystaniem metody tzw. mnożnikowego pomnażania wartości udziału 

własnego powiatu. 

 


