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Br. 0012.5.2020 

Protokół Nr 17/2020 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 15 października 2020 roku, 

pod przewodnictwem 

Pana Jacka Szlachty – Przewodniczącego Komisji. 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonych list obecności oraz 

zaproszeni goście. 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Otworzył siedemnaste posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji i zaproszonych gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, że stan liczbowy Komisji – wynosi 5 osób, w posiedzeniu bierze udział  

5 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 16/2020. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zaproponował następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Informacja na temat orzeczeń i profilaktyki w zakresie autyzmu. 

6. Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Mławie. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji. 

 

 



 
 

2 
 

Punkt 5 

Informacja na temat orzeczeń i profilaktyki w zakresie autyzmu. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Poinformował, że dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie Pani Izabela 

Wiśniewska zachorowała i nie mogła przybyć na dzisiejszą Komisję. Przesłała jednak radnym 

zestawienie, z którego można uzyskać informację dotyczące ilości osób mających orzeczenie 

o autyzmie, o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz o zespole Aspergera. Zakres zadań 

Poradni trochę się zmienił, ponieważ dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera są objęte 

specjalistyczną opieką przez szkoły. Poradnia ma za zadanie diagnozować dzieci, natomiast 

szkoły mają swoich psychologów oraz fundusze przeznaczone na terapię dzieci. Aktualnie 

Poradnia diagnozuje i prowadzi zajęcia terapeutyczne integracji sensorycznej tylko z tymi 

dziećmi, które uczęszczają do szkół gdzie nie ma możliwości skorzystania z w/w terapii. Pani 

Dyrektor przekazała informację, że świadomość społeczeństwa rośnie i coraz więcej badań 

jest wykonywanych w kierunku stwierdzenia autyzmu oraz Zespołu Aspergera. Dla rodzin 

tych dzieci też jest to duży problem, gdyż osoby te wymagają całodobowej opieki. Na terenie 

naszego powiatu funkcjonuje prywatne przedszkole, gdzie głównie uczęszczają do niego 

dzieci z autyzmem oraz z zespołem Aspergera. Są w nim prowadzone terapie indywidualne 

oraz grupowe. Na każde dziecko uczęszczające do przedszkola przysługuje jeden opiekun.  

Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 zrezygnowaliśmy z obecności Pani Dyrektor 

przedszkola na dzisiejszym posiedzeniu Komisji. Autyzm oraz zespół Aspergera są 

chorobami, gdzie nikt nie zna przyczyn ich powstawania. Wielu naukowców twierdzi, że jest 

to choroba cywilizacyjna”.   

 

Punkt 6 

Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie. 

 

Pani Barbara Brzozowska – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie 

Poinformowała, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie funkcjonuje od 2002 roku. 

Wcześniej był on w strukturach PCPR w Mławie. Z dniem 1 stycznia ŚDS stał się odrębną 

jednostką organizacyjną powiatu mławskiego. Funkcjonowanie ŚDS określa Statut, 

Regulamin Organizacyjny, a także Program działalności oraz Plany pracy, które są 

opracowywane na każdy rok. Dokumenty te są tworzone w porozumieniu z Wojewodą 

Mazowieckim, następnie po ich akceptacji są zatwierdzane przez jednostkę prowadzącą czyli 

przez Starostwo Powiatowe w Mławie.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie finansowany jest w 100% z budżetu Wojewody 

Mazowieckiego w postaci dotacji celowej. Dom jest koedukacyjną jednostką organizacyjną 

pomocy społecznej, przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Miejsc w 

ŚDS wg Statutu jest 41 ale zainteresowanie z roku na rok jest coraz większe. Aktualnie na 

liście obecności jest 46 uczestników.  

Środowiskowy Dom działa od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 - 16.00. Przy czym 

przez 6h są prowadzone zajęcia z uczestnikami. Natomiast pozostałe 2 godziny to zajęcia 

porządkowe, w tym przygotowywanie dokumentacji. 

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest przede wszystkim to, aby uczestnicy 

bardziej zaistnieli w życiu lokalnym, żeby nie byli wyizolowani społecznie. Kolejnym 

ważnym celem jest kształtowanie w środowisku lokalnym pozytywnego nastawienia wobec 

osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez współpracę z organizacjami, 

stowarzyszeniami, z samorządem lokalnym, z osobami fizycznymi oraz prawnymi. 

Przedmiotem działalności naszego ŚDS jest świadczenie usług w ramach indywidualnych lub 

zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na 
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nauce, rozwijaniu bądź powstrzymywaniu tego co nasi uczestnicy potrafią w zakresie 

czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. 

Placówka ma zasięg ponadlokalny czyli jest kierowana nie tylko do osób z miasta Mławy ale 

również do mieszkańców całego powiatu mławskiego. Do ŚDS w Mławie uczęszcza 46 osób, 

w tym 18 kobiet i 28 mężczyzn. Wśród nich u 11 osób stwierdzono niepełnosprawność 

sprzężoną, 33 osoby posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, 13 osób umiarkowany. 

Przedział wiekowy przedstawia się następująco: od 23 lat do 45 jest 39 uczestników, 46 lat i 

powyżej – 7 osób. Najmłodszy uczestnik ma 23 lata, a najstarszy 60 lat. Wśród uczestników 

znajduje się 15 osób ubezwłasnowolnionych, którzy posiadają opiekuna prawnego. 28 osób 

jest z miasta Mławy, pozostałe osoby pochodzą z pobliskich gmin: Stupsk – 5 osób, Szreńsk – 

4 osoby, Szydłowo – 3 osoby, Lipowiec Kościelny, Wieczfnia i Wiśniewo – po 2 osoby. Od 1 

stycznia tego roku jeden uczestnik zrezygnował z udziału w zajęciach, powodem był 

pogorszający się stan jego zdrowia. Od połowy sierpnia jest nowy uczestnik, więc stan się 

wyrównał.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie zapewnia uczestnikom również usługi 

transportowe. Dowożonych jest 28 osób – z Mławy 10 osób, z pobliskich gmin – 18 osób. 

Uczestnicy ponoszą odpłatność za usługi świadczone przez ŚDS.  

Na dzień dzisiejszy zatrudnionych jest 14 osób na umowę o pracę na czas określony. Ponadto 

na umowę zlecenie zatrudniony jest psycholog, inspektor ochrony danych osobowych i 

informatyk. Jest zatrudniony również rehabilitant, który prowadzi zajęcia z osobami z 

niepełnosprawnością sprzężoną. Wymogiem zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 

Środowiskowych Domów Samopomocy jest zorganizowanie raz na pół roku szkolenia dla 

kadry. W tym roku 2 lipca odbyło się takie szkolenie, prowadzone one było przez panią z 

Warszawy z grupy edukatorów- trenerów. Tematy tego szkolenia były następujące: 

„Motywowanie uczestników do aktywnego udziału w procesie terapeutycznym. Nowoczesne 

metody, formy i techniki pracy terapeuty, Razem – efektywna praca zespołu terapeutycznego. 

Rola, cel, funkcje i znaczenie w procesie programowania pracy terapeutycznej, Trening 

umiejętności komunikacyjnych z wykorzystywaniem alternatywnych i wspomagających 

sposobów porozumiewania się z osobami z zaburzoną komunikacją werbalną”. Do końca tego 

roku, zaplanowane jest jeszcze szkolenie wewnętrzne, które poprowadzi psycholog ze 

Środowiskowego Domu, a tematem szkolenia będzie: „Jeden zespół – wspólny cel. 

Umiejętność komunikowania się i pracy zespołowej”. Po rozmowie z pracownikami, została 

ujawniona taka potrzeba zorganizowania powyższego kursu.  

Na dzień 30 września 2020 roku, wysokość budżetu wynosi 924 951,00 zł. Wydatki 

wynikające z realizacji poszczególnych zadań są wykonywane zgodnie z rocznym planem 

finansowym. Powstały też oszczędności wynikające z rekomendacji Wojewody 

Mazowieckiego związane z koronawirusem. Według niej Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Mławie nie funkcjonował od 16 marca do 24 maja. W czasie zamknięcia ŚDS szyto 

maseczki z materiałów zakupionych przez Starostwo Powiatowe. W sumie uszyto 3167 sztuk 

maseczek, które trafiły do jednostek organizacyjnych powiatu oraz do innych jednostek.  

Na dzień 30 czerwca wpłynęło do budżetu 12 191,35 zł z tytułu odpłatności za usługi 

świadczone przez ŚDS. Za nieterminowe wpłaty – 198,10 zł.  

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi postępowanie wspierające i aktywizujące w 

ramach, którego prowadzone są następujące treningi:  

− trening dbałości o wygląd zewnętrzny, w ramach którego uczestnicy uczą się jak 

ładnie i schludnie wyglądać, jak dbać o czystą odzież, jak odpowiednio się ubierać do 

pogody i pory roku; 

− trening nauki higieny w ramach którego uczestnicy ŚDS utrwalają zasady 

prozdrowotne, uczą się jak myć zęby, mają możliwość skorzystania z prysznica, 

przestrzegają zasady mycia rąk,; 
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− trening kulinarny, z którego najchętniej korzystają uczestnicy. Uczą się 

przygotowywać proste posiłki, nakrywają i podają do stołu dania, pieką ciasta, 

przygotowują różne desery, uczą się gotować; 

− trening umiejętności praktycznych, polegających na poznawaniu zasad dobrych 

obyczajów, uczą się własnego podpisu, uczą się wiązania sznurowadeł, jak zachować 

się w miejscu publicznym; 

− trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, ponieważ niektórzy z  

uczestników mieszkają sami i mają własne źródło dochodu np. renty czy zasiłki 

pielęgnacyjne. Uczeni są oszczędzania oraz samodzielnego dysponowania finansami, 

planowania wydatków, a niektórzy uczą się nominałów; 

− trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów - w ramach tego 

treningu prowadzone są psychoedukacyjne zajęcia indywidualne oraz zajęcia 

grupowe. Raz w miesiącu organizowane są spotkania społeczności terapeutycznej 

prowadzonej przez psychologa, polegające na tym, że spotykają się wszyscy 

uczestnicy oraz cała kadra ŚDS i omawiane zachowania poszczególnych uczestników. 

Każdy ma prawo wypowiedzenia się, nie ma wytykania błędów. Uczestnicy nie mogą 

mówić źle o innych osobach. Prowadzona jest również co środę relaksacja przy 

muzyce oraz socjoterapia; 

− trening umiejętności spędzania czasu wolnego polegający na prowadzeniu zajęć 

muzycznych, multimedialnych zajęć muzycznych oraz filmowych, prowadzona jest 

biblioterapia, zajęcia taneczne i teatralne, zajęcia sportowe; 

− trening umiejętności komunikacyjnych prowadzi pani logopeda raz w tygodniu 

w środy.  

W ramach terapii zajęciowej prowadzone są następujące terapie: plastyczno- rękodzielnicze, 

krawieckie, techniczne, komputerowe, kulturalno- oświatowa. Od ubiegłego roku są 

prowadzone zajęcia przyrodniczo-poznawcze, kinezyterapia i zajęcia rehabilitacyjne dla 11 

osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich 

rodzin.  

Do efektów oddziaływań terapeutycznych widocznych u uczestników można zaliczyć to, że 

są bardziej samodzielni w zakresie samoobsługi, interesują się wydarzeniami 

organizowanymi w okolicy, interesują się polityką, mają wyższą samoocenę, chętnie biorą 

udział w różnych przedsięwzięciach kulturalnych i oświatowych, są bardziej śmiali i otwarci 

na otoczenie.  

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zapytał czy są osoby, które czekają w kolejce do przyjęcia z terenu powiatu mławskiego? 

 

Pani Barbara Brzozowska – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie 

Odpowiedziała, że na chwilę obecną jest 46 uczestników i jest to komplet. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zapytał czy w Strzegowie jest podobny ŚDS? 

 

Pani Barbara Brzozowska – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie 

Odpowiedziała, że jest tam ŚDS typu B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

 

Pan Jan Salwa – Członek Komisji 

Zapytał dlaczego w ŚDS nie ma podopiecznych z gminy Radzanów i Dzierzgowo? 
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Pani Barbara Brzozowska – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie 

Odpowiedziała, że kilka lat temu były osoby z Dzierzgowa, natomiast teraz nie ma takiego 

zapotrzebowania. 

 

Pani Barbara Gutowska – Członek Komisji 

Zapytała jak widzi Pani objęcie tym budżetem wszystkich potrzeb uczestników ŚDS, 

eliminując to, że placówka nie działała od 16 marca do 26 maja? 

 

Pani Barbara Brzozowska – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie 

Odpowiedziała, że po przeliczeniu miesięcznych wydatków budżet przekazany przez 

Wojewodę Mazowieckiego starczyłby spokojnie na pokrycie wszystkich potrzeb 

uczestników.  

 

Pani Barbara Gutowska – Członek Komisji 

Zapytała czy Środowiskowy Dom Samopomocy zajmuje tą część na podstawie umowy 

użyczenia?  

 

Pani Barbara Brzozowska – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie 

Odpowiedziała, że tak.  

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zapytał czy uczestnicy Domu potrafią obsługiwać wszystkie dozowniki do dezynfekcji, czy 

mieli jakieś szkolenia? Czy wiedzą co do czego służy? 

 

Pani Barbara Brzozowska – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie 

Odpowiedziała, że tak. Poza tym jest osoba dyżurująca i przed każdym wejściem uczestnika 

pilnuje, żeby każdy podszedł i zdezynfekował ręce”. 

 

Punkt 7 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta  

Poinformował - „W tym tygodniu pracownicy Wydziału Komunikacji decyzją Sanepidu 

zostali skierowani na kwarantannę. W piątek od godziny 1100 będą mieli wykonywane testy 

na obecność koronawirusa. W poniedziałek zapadnie decyzja kto wróci do pracy. W tej chwili 

w budynku Starostwa dwie osoby zostały poproszone, żeby nie przychodziły do pracy w 

związku z podejrzeniem zakażenia COVID-19. Wprowadzono zabezpieczenia i nie wpuszcza 

się do budynku Starostwa interesantów. Zrozumienie jest dosyć duże, jednak zdarzają się 

przypadki niezadowolenia ze strony petenta. Jeżeli u pracowników wyjdą wyniki negatywne 

na COVID-19, to osoby te wrócą do pracy z tym, że praca ta będzie ograniczona jak w marcu 

czy w kwietniu, gdzie interesanci nie byli wpuszczani do budynku. Na rozpatrzenie wniosków 

jest 30 dni i będziemy się starali nie przekraczać tych terminów pod warunkiem, że Wydział 

Komunikacji będzie obsadzony przynajmniej w połowie. Na badania pracowników w 

związku z COVID-19 przeznaczono kwotę 10 000,00 zł. Na dzień dzisiejszy zostanie na ten 

cel przeznaczonych 6 500,00 zł. Wydział Komunikacji został zdezynfekowany, więc ludzie 

zdrowi mogą spokojnie wrócić do pracy.  

W tej chwili w szpitalu jest jedna osoba z koronawirusem na oddziale wewnętrznym i jest ona 

izolowana. Dwie osoby z powiatu mławskiego zmarły na COVID-19. W tej chwili mamy 

zgłoszone 3 miejsca dla pacjentów z koronawirusem, ale możemy przyjąć 9 osób.  

Pan Dyrektor SPZOZ nie zgłosił dziewięciu miejsc, ponieważ dowieziono by do nas 
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pacjentów z innych miast, a my musimy zabezpieczyć miejsca dla osób z powiatu 

mławskiego. W hospicjum zabezpieczone są respiratory dla 9 chorych na koronawirusa. W tej 

chwili zachorowalność w powiecie mławskim jest mniejsza niż w całym kraju.  

Wracając do informacji na temat orzeczeń i profilaktyki w zakresie autyzmu, według 

statystyk przesłanych przez Panią Dyrektor, obserwuję duży wzrost ilości osób z nauczania 

indywidualnego. We wrześniu te informacje dotyczące kształcenia specjalnego są 

przekazywane do MEN-u i otrzymujemy refundację środków. Natomiast najgorzej jest, gdy 

skutek finansowy jednego ucznia wynosi 27 000 zł. W październiku przyszły 3 orzeczenia za 

które my musimy zapłacić do końca tego roku i do 31 sierpnia przyszłego roku szkolnego. 

Dobrze by było żeby MEN dokonywał reasumpcji tych orzeczeń przynajmniej raz na kwartał. 

Z roku na rok, odnotowujemy wzrost osób wymagających takiego kształcenia o 10%-15%”.  

 

Punkt 8 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zamknął siedemnaste posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, podziękował 

radnym za udział w posiedzeniu. 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

                                                                                                               /-/ Jacek Szlachta 

 

 

 
Sporządziła: 

Monika Lazarska 

Data 20.10.2020 r. 


