
Br.0002.8.2020                                  

Protokół Nr XXI/2020 

z Sesji Rady Powiatu Mławskiego 

odbytej w trybie korespondencyjnym 

w dniu 14 grudnia 2020 roku 

 

 

Ad. 1 

Otwarcie XXI Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 

 

Pani Barbara Stańczak – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

O godzinie 1000 otworzyła obrady XXI Sesji Rady Powiatu Mławskiego, zwołanej na dzień  

14 grudnia 2020 roku.  

Poinformowała, że ze względu na dużą dynamikę rozprzestrzeniania się wirusa COVID- 19 

oraz z uwagi na konieczność przeciwdziałania jego rozpowszechnianiu, w trosce o 

bezpieczeństwo mieszkańców i radnych dzisiejsza Sesja Rady Powiatu Mławskiego odbędzie 

się w trybie korespondencyjnym. 

Nagranie obrad dzisiejszej Sesji jest udostępniane na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Mławie oraz na portalu ,,Codziennik Mławski”.  

 

Ad. 2  

Przedstawienie porządku obrad. 

 

1. Otwarcie XXI Sesji – godz. 10.00 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

4. Informacja na temat Modelowej ścieżki pracy z osobą zagrożoną wykluczeniem bądź 

też wykluczoną społecznie - promocja wdrożenia rozwiązania opracowanego w ramach 

grantu „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie 

mławskim  z wykorzystaniem przykładów działań aktywizujących osoby wykluczone 

społecznie w Niemczech”, numer projektu: W04-01-2019,  realizowanego przez Powiat 

Mławski - Powiatowy Urząd Pracy w Mławie  w ramach projektu „Ścieżki współpracy 

- wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. 

5. Głosowanie korespondencyjne - godz. 11.30 do 12.00 - 

 radni głosują imiennie nad projektami uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Powiecie 

Mławskim na lata 2021 – 2025; 

b) przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych;  

c) ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Mławskiego na 2021 rok; 

d) zmian wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej w 2020r.; 

e) przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok; 

f) powierzenia Miastu Mława zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 

publicznej w latach 2021-2023; 



g) ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na 

parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji 

usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2021 rok.  

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego; 

i) zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020. 

6. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu. 

7. Odbiór materiałów od radnych i dostarczenie do Wiceprzewodniczącej Rady –  godz. 

12.30 – 13.30. 

8. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

9. Ustalenie przez Wiceprzewodniczącą Rady wyników głosowania nad projektami 

uchwał  

i protokołem z XX Sesji – godz. 13.30 – 14.00. 

10. Przedstawienie wyników głosowania radnych – godz. 14.00. 

11. Zamknięcie  XXI Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 
 

Ad. 3 

Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

  

Pan Jerzy Rakowski-Starosta Mławski 

Poinformował, że Zarząd Powiatu na jednym z posiedzeń opracowywał projekt budżetu 

powiatu mławskiego na 2021 rok. Na Sesji w dniu 30 grudnia 2020 r. głównym punktem będzie 

uchwalenie budżetu na rok następny.  

Zarząd Powiatu dokonał zwiększenia środków (ok. 70 000 zł.) na remont dachu w 

Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie.  

Inwestycja dot. przebudowy ul. Mickiewicza w Strzegowie została już zrealizowana. Koszt 

tego zadania to 1 439 000 zł. przy udziale gminy Strzegowo w wys. ok. 500 000 zł. Powiat 

mławski przeznaczył na tą inwestycję środki w wys. 26 000 zł.  

Została także wykonana inwestycja w Dzierzgowie, na którą zostały pozyskane środki z 

rezerwy budżetu państwa. Koszt inwestycji to 6 000 000 zł. przy zaangażowaniu gminy 

Dzierzgowo w wys. 400 000 zł.  

Zarząd Powiatu przeznaczył środki w wys. 600 000 zł.(środki pozyskane z funduszu inwestycji 

samorządowych) na dofinansowanie działalności SPZOZ w Mławie- zakup urządzeń 

diagnostycznych oraz wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę szpitala.  

Zarząd musiał przeznaczył dodatkowe środki w wys. 615 000 zł. na szkoły niepubliczne.  

Na ten cel trzeba będzie jeszcze przeznaczyć 24 000 zł.  

Zarząd przeznaczył środki na remont dachu w I LO w Mławie. Jeden z dachów zostanie 

wyremontowany w tym roku. W budżecie powiatu zostały przewidziane środki, żeby 

kompleksowo wyremontować dachy w tej szkole. Środki na remont dachu i kotłowni zostały 

też przeznaczone dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Mławie.   

Zarząd Powiatu na jednym z posiedzeń wyraził zgodę na przesunięcie środków w wys. 250 000 

zł. w PZD w Mławie z bieżącego utrzymania dróg na zimowe. W tym celu jednostka zakupiła 

odpowiednią ilość soli na okres zimowy. Zarząd dokonał także odpowiednich przesunięć w 

planie finansowym w celu zakupu piaskarki na potrzeby PZD. 

Ważnym zadaniem samorządu powiatowego jak i jednostek jest wdrożenie Pracowniczych 

Planów Kapitałowych. Ta procedura stosowną uchwałą została uruchomiona.  

Prowadzona jest budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego. Konstrukcja budynku miała się 

opierać na tzw. trzpieniach i nowych fundamentach. Po wykonaniu prac odkrywkowych 

stwierdzono, że elementy ścian, fundamenty nie spełniają wymogów do wykonywania dalszych 

prac. Została podjęta decyzja o odstąpieniu od technologii, która została opracowana a w jej 



miejsce zostaną wykonane rysunki zamienne zgodne z warunkami technicznymi. Koszt tego 

zamierzenia to 26 275,28 zł.  

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu zostały zakupione laptopy wraz z 

oprogramowaniem dla radnych powiatu mławskiego w celu prowadzenia obrad sesji, komisji, 

posiedzeń zarządu on-line. 

Powiat Mławski pozyskał 3 800 000 zł. dofinansowania od Prezesa Rady Ministrów na projekt, 

w którym zbuduje instalacje fotowoltaiczne dla 9 jednostek oświatowych. Szacowany koszt 

zadania to prawie 4 mln zł. 

W chwili obecnej w izolatorium przebywają 124 osoby, na kwarantannie 395, hospitalizowane 

są 23 osoby. Na terenie powiatu mławskiego do tej pory na COVID-19 zachorowało ok. 1200 

os. Wyzdrowiało ok. 1000 osób. Niestety 52 osoby zmarły.  

Pan Starosta zwrócił się z prośbą do ozdrowieńców o przekazywanie osocza. 

Podziękował za pracę w tym trudnym czasie służbie zdrowia, Policji, Straży Pożarnej  

i wszystkim zaangażowanym w pomoc potrzebującym.  

  

Ad. 4 

Informacja na temat Modelowej ścieżki pracy z osobą zagrożoną wykluczeniem bądź też 

wykluczoną społecznie - promocja wdrożenia rozwiązania opracowanego w ramach 

grantu „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie mławskim  

z wykorzystaniem przykładów działań aktywizujących osoby wykluczone społecznie  

w Niemczech”, numer projektu: W04-01-2019,  realizowanego przez Powiat Mławski - 

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie  w ramach projektu „Ścieżki współpracy - wsparcie 

dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. 

 

Pan Witold Żerański- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie 

Poinformował, że poszerzając doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w 

działaniach poza standardowych pozwalających w nowy sposób spojrzeć na problem 

bezrobocia a zwłaszcza grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym od 08.07.2019 r. 

PUP realizuje projekt grantowy pn. „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w powiecie mławskim  z wykorzystaniem przykładów działań aktywizujących 

osoby wykluczone społecznie w Niemczech”. Otrzymany grant jest wynikiem aplikowania o 

środki w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację Fundusz Współpracy. 

Fundacja realizuje projekt pn. „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających 

współpracę międzynarodową”. Projekt grantowy PUP w Mławie realizuje jako partner 

wiodący. Partnerem jest firma szkoleniowa Vitalis z Niemiec. Grant służy podniesieniu 

poziomu świadczeń usług przez pracowników urzędu ale też osoby odpowiedzialne za główne 

kierunki rozwoju osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a także osób 

niepełnosprawnych w powiecie mławskim.    

 

Pani Aleksandra Marek- Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Mławie.  

Poinformowała, że opracowanie modelowej ścieżki pracy z osobą zagrożoną wykluczeniem 

bądź też wykluczoną społecznie zawiera elementy ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji, 

kompetencji oraz umiejętności osób zagrożonych wykluczeniem bądź wykluczonych 

społecznie. Modelowa ścieżka przeznaczona jest dla osób znacznie oddalonych od rynku pracy, 

biernych zawodowo. Ścieżka będzie stanowiła także korzyść dla pracodawców, którzy 

poszukują osób chętnych do pracy, ponieważ osoby które już skorzystały z dodatkowej pomocy 

w ramach modelowej ścieżki są lepiej przygotowane do rozmów kwalifikacyjnych, wiedzą na 

jakie elementy zwrócić uwagę aby siebie zaprezentować. Wnioski z realizacji grantu to dualny 

system kształcenia, który w Niemczech jest sztandarowym sposobem na zdobywanie 

kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez młodzież i dzieci i docelowo osoby, które stają 



się pracownikami firm. Ciekawym elementem rozwoju jest orientacja zawodowa, która w 

Niemczech jest obowiązkowym elementem kształcenia dzieci i młodzieży. Istotna jest 

współpraca z instytucjami oferującymi pomoc wspólnym klientom. Orientacja zawodowa w 

realizowanych projektach przez PUP w Mławie opierać się głownie będzie na wizytach 

odbywanych przez osoby korzystające w ramach modelowej ścieżki w zakładach pracy 

posiadających aktualnie wolne miejsca pracy. Kolejnym sposobem jest organizacja spotkań z 

pracodawcami podczas prowadzonych zajęć grupowych przez PUP. W ramach współpracy 

między jednostkami oferującymi wsparcie osobom w trudnych sytuacjach jest rozwiązanie 

polegające na opracowaniu wspólnego programu. Współpraca ma być oparta na takiej formie 

jak doradca indywidualny. Chodzi tu o zacieśnienie współpracy między pracownikami 

realizującymi zadania aktywizacji zawodowej a pracownikami socjalnymi, którzy mają 

kontakty osobami korzystającymi ze wsparcia w ranach pomocy społecznej. Doradztwo 

osobiste to proces obejmujący zindywidualizowane i kompleksowe działania realizowane w 

oparciu o zintegrowaną współpracę publicznych służb zatrudnienia. Grupą docelową projektu 

są osoby pozostające bez pracy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Pomysł jest 

taki, żeby każdy z Ośrodków Pomocy Społecznej przystępujący do realizacji programu 

wytypował spośród swoich podopiecznych po 5 osób, które wg. pracowników  socjalnych 

rokują na podjęcie zatrudnienia czy też potrzebują podniesienia kwalifikacji zawodowych 

doprowadzających do zwiększania szans na rynku pracy. Pierwsza grupa, z którą omawiana 

była modelowa ścieżka to były osoby bezrobotne, które mogły się wypowiedzieć czy pomysły 

i sugestie PUP są odpowiednie aby tym osobom na rynku pracy było lżej. Druga grupa 

odbiorców to instytucje, m.in. Ośrodki Pomocy Społecznej, szkoły. 

 

Pan Jerzy Rakowski-Starosta Mławski 

Stwierdził- Widać wyraźnie, że nastawienie na nauczanie zawodowe w Niemczech jest 

zdecydowanie większe niż w Polsce. Jest to kierunek właściwy. System dualny to bardzo dobra 

rzecz, która w Polsce też jest realizowana ale nie w takim zakresie jak w Niemczech. Dobrze 

się dzieje, że próbuje się szukać współpracy różnych jednostek, że są wspólne cele.    

 

 

Ad. 5 

Głosowanie korespondencyjne - godz. 11.30 do 12.00 – 

 radni głosują imiennie nad projektami uchwał w sprawie: 

 

a) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Powiecie 

Mławskim na lata 2021 – 2025; 
 

Pani Urszula Krajewska- Dyrektor PCPR w Mławie  

Poinformowała, że Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Powiecie Mławskim 

na lata 2021-2025 to kompleksowy, długofalowy dokument określający cele, priorytety i 

kierunki niezbędnych działań stanowiących odpowiedź na zdiagnozowane, niezaspokojone 

potrzeby i bariery mieszkańców powiatu mławskiego. Dokument ten został przygotowany z 

uwagi na wygasanie okresu obowiązywania Strategii 2010-2020. Jak każde planowanie 

strategiczne zwykle jest obarczone trudnościami oraz ryzykiem związanym ze zmiennością 

dynamiką zjawisk oraz procesów społecznych, to niniejszy dokument był opracowywany w 

warunkach utrudnionych z uwagi na sytuację, której społeczeństwo wcześniej nie 

doświadczyło. Ogłoszony w marcu stan pandemii koronawirusa wiązał się z ograniczeniem 

działalności gospodarczej, zmniejszeniem zakresu lub wyłączeniem instytucji lub zakładów 

pracy oraz izolacją społeczną. Trudno dziś prognozować skutki izolacji osób i rodzin, 

pogłębienia problemów z uwagi na pozostawanie w domach oraz pogorszenie sytuacji 



zawodowej i społecznej. Z tego względu Strategia opracowywana w warunkach dużej 

niepewności oparta została na danych, informacjach, prognozach, dostępnych w okresie jej 

przygotowywania. Natomiast pozwala ona na elastyczność działania oraz dokonywanie 

modyfikacji w przypadku gdy sytuacja ulegnie zmianie lub okaże się nie przystająca do 

prognoz. Wśród głównych danych z których korzystano należy wymienić dane z GIS; oceny 

zasobów pomocy społecznej i sprawozdania sporządzane przez powiat i gminy; sprawozdania 

z działalności PCPR w Mławie, ZOW w Mławie; raportu o stanie powiatu,; sprawozdania z 

realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi; informacji o stanie 

porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie mławskim; oceny stanu sanitarnego. Dane 

udostępniły też gminy, w tym zespoły interdyscyplinarne oraz gminne komisje rozwiązywania 

problemów alkoholowych. Interesujących informacjo dostarczyło badanie ankietowe 

realizowane przez powiat mławski w 2017 r. wśród osób starszych. Z uwagi na stan pandemii 

odstąpiono z organizacji bezpośrednich spotkań warsztatowych. Przeprowadzone były 

badania ankietowe on-line. Z badań tych wynikło, że powiat mławski charakteryzuje się 

dużym potencjałem rozwojowym z uwagi na jego położenie, walory krajobrazowe, 

historyczne lub kulturowe oraz układ komunikacyjny. Cechy te pozwalają na kształtowanie 

dobrej jakości życia mieszkańców, co jednak nie oznacza, że jest to jednostka wolna od 

problemów i dysfunkcji społecznych, Jednym z najważniejszych wyzwań najbliższych lat 

będzie postępujący proces starzenia się społeczeństwa, które w przyszłości będzie wiązało się 

z poszerzeniem kręgów osób wymagających opieki i wsparcia z powodu chorób czy 

niesamodzielności. Coraz rzadsze są rodziny wielopokoleniowe a społeczeństwo propaguje 

model rodziny małej lub nuklearnej lub dorosłe dzieci czy wnuki migrują do większych miast 

lub za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia. W przyszłości będzie zatem 

wzrastać liczba osób starszych korzystających z pomocy społecznej a także wymagających 

długoterminowej opieki medycznej. Rosnąć też będzie zapotrzebowanie na różnego rodzaju 

działania integrujące oraz aktywizujące seniorów w obszarze edukacji, kultury, zdrowia  

i rekreacji, Zdefiniowana obecnie bariera w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych  

i starszych to z jednej strony bariery architektoniczne, komunikacyjne oraz w dostępie do usług 

rehabilitacyjnych, medycznych czy opiekuńczych a z drugiej strony samotność, poczucie 

izolacji czy brak wsparcia ze strony najbliższej rodziny. Należy podejmować działania w 

kierunku likwidacji lub zmniejszenia i jednych i drugich. Istotne jest podnoszenie poziomu 

zdrowotności mieszkańców. Już teraz duża grupa mieszkańców wymaga opieki i pomocy w 

związku z niezdolnością lub poważnymi trudnościami w samodzielnej egzystencji.  

Do głównych problemów społecznych powiatu należy zaliczyć: ubóstwo, bezrobocie, 

potrzeby ochrony macierzyństwa, długotrwałą ciężką chorobę, niepełnosprawność, 

bezradność w prawach opiekuńczo- wychowawczych. Bezrobocie w powiecie mławskim nie 

przyjmuje dużych rozmiarów, jednak dotyczy w istotnej części osób zaliczanych do grup 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym os. do 30 r. ż. oraz osób od 55 lat, 

niepełnosprawnych a także o niskim poziomie wykształcenia. Jednym z problemów lokalnego 

rynku pracy jest długotrwałe bezrobocie dotyczące z jednej strony osób, które doświadczają 

różnych barier a z drugiej o niskiej motywacji do podjęcia zatrudnienia. W trudniejszej sytuacji 

na lokalnym rynku pracy są kobiety, które pomimo relatywnie wyższego poziomu 

wykształcenia niejednokrotnie doświadczają przejawów stereotypowego myślenia o jej 

mniejszej wydajności czy większej częstotliwości korzystania ze zwolnień lekarskich. 

Istotnych problemem w powiecie mławskim jest też bezradność w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych. Deprywacja ważnych potrzeb oraz deficyty uczestnictwa w różnych sferach 

życia społecznego kumulują się, co z czasem skutkuje niemożnością do samodzielnego, 

efektywnego funkcjonowania danej rodziny oraz poszczególnych jej członków, 

Konsekwencje z dysfunkcji systemu rodzinnego, takie jak zaburzenia emocjonalnego, 

niepełnosprawność, schorzenia zdrowotne, trudności w przystosowaniu się do środowiska 



oraz w kontaktach z innymi ludźmi są szczególnie dotkliwe dla dzieci i młodzieży, która ma 

utrudniony start w dorosłe życie. Skutkiem niewydolności dysfunkcji systemu rodzinnego są 

przypadki umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. W powiecie mławskim liczba dzieci, które 

w niej przebywają kształtuje się corocznie na poziomie 150, co oznacza, że jest to dość duża 

grupa dzieci, która doświadczyła w rodzinie braku opieki, wsparcia oraz przemocy. Misja 

powiatu mławskiego przedstawia się następująco: powiat mławski inicjuje, realizuje oraz 

wspiera programy na rzecz aktywności zawodowej mieszkańców, poprawnego wypełniania 

podstawowych zadań przez rodziny a także profilaktyki i minimalizowania poważnych 

problemów społecznych. Ustalono również cel nadrzędny Strategii czyli poprawa warunków  

i jakości życia w powiecie mławskim. Cel nadrzędny zostanie osiągnięty dzięki realizacji 

celów szczegółowych. Cele szczegółowe usystematyzowane zostały w 5 obszarach: rynek 

pracy i zatrudnienie, wsparcie rodziny i rozwój pieczy zastępczej, integracja osób z 

niepełnosprawnością, aktywność seniorów, bezpieczeństwo publiczne i zdrowotne.   

Podstawowym źródłem finansowania Strategii będzie budżet powiatu mławskiego oraz 

budżety gmin, dotacje celowe, środki z PFRON, środki unijne. Granty, środki prywatne.  

 
   

b) przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych;  
 

Pani Katarzyna Miłobędzka- Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że mocą przepisu art. 35a ust 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

ustawodawca nałożył na samorządy powiatowe obowiązek opracowania i uchwalenia przez 

Radę Powiatu oraz realizacji powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w następującym zakresie: rehabilitacji społecznej, rehabilitacji 

zawodowej i zatrudnienia, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Uchwalenie 

Programu pozwoli na wyznaczenie konkretnych celów, które będzie można osiągnąć poprzez 

zdobywanie środków z innych źródeł, nie tylko tych zapisanych w budżecie powiatu na 

współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie osób niepełnosprawnych i realizacji 

zadań statutowych.  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Dodał, że poza jednostkami, które funkcjonują na terenie powiatu mławskiego nowo 

budowane Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne wychodzi na przeciw potrzebom, bo do tej pory 

takiego miejsca nie było. Całe źródło sfinansowania pochodzi z Funduszu Solidarnościowego, 

powiat na tą chwilę nie przewiduje wydatkować środków własnych. Kolejną ambicją jest 

stworzenie Poradni Psychologicznej, która diagnozowałaby bezpośrednio problemy 

psychologiczne dzieci i młodzieży. Rząd chciałby stworzyć taką poradnię w każdym powiecie, 

jednak z przeprowadzonych analiz nie jest to możliwe ze względu na brak fachowców w tej 

dziedzinie. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Mławie odbyli rozmowy z jednostką, która 

prowadzi taką poradnię na terenie Warszawy. Na chwile obecną jest problem z 

powierzchniami. Przedsiębiorstwa czy osoba prywatna która dysponuje powierzchniami 

przystosowanymi do osób niepełnosprawnych (posiadające podjazd lub windę),  

3 pomieszczeniami (12 m2 każdy), 2 łazienkami dla osób niepełnosprawnych, pokojem 

socjalnym po zastanowieniu się może zgłosić się do Pani Katarzyny Miłobędzkiej lub 

bezpośrednio do Starosty Mławskiego. 
 

 



c) ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Mławskiego na 2021 rok; 

 

Pani Katarzyna Miłobędzka- Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że w roku 2021 na terenie Mławy będzie funkcjonowało 16 aptek.  

W niedziele będą dyżurowały 3 apteki- przy Starym Rynku, przy ul. Dobrskiej 12 oraz apteka 

Dr. Max przy ul. Piłsudskiego. Na terenie gmin w 2021 r. będzie funkcjonowało 10 aptek.  

W roku 2021 apteka ,,Przy Szpitalu” będzie pracowała całodobowo we wszystkie dni 

tygodnia.  
 

d) zmian wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej w 2020r.; 
 

Pani Katarzyna Miłobędzka- Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że w związku z pozostającymi niewykorzystanymi środkami przeznaczonymi 

na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w wysokości 16.249,90 zł należy je przesunąć 

na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. Zwiększenie wysokości środków w części 

dotyczącej rehabilitacji społecznej przyczyni się do pełnego wykorzystania kwoty przyznanej 

przez PFRON dla Powiatu Mławskiego na 2020r. oraz pozwoli na zmniejszenie liczby osób 

oczekujących pomocy w tym zakresie. 
 

e) przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok; 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia  

Poinformowała, że do podjęcia niniejszej uchwały zobowiązuje ustawa z 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program na 2021 r. określa zasady 

i formy współpracy z organizacjami. Przewiduje się 2 formy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi: organizacyjną pozafinansową polegającą na wspieraniu organizacji zadania 

oraz finansowa związana z udzielaniem dotacji zadań przez organizacje pozarządowe. Zadania 

priorytetowe na rok 2021 określone są na 5 płaszczyznach: wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu; wspieranie działalności kulturalnej i sztuki; ochrona i promocja 

zdrowia; Przeciwdziałanie uzależnieniom i problemom społecznym; wspieranie działalności 

na rzecz osób niepełnosprawnych. Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które program określa jako 

priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Otwarte konkursy 

ofert ogłaszane są przez Zarząd Powiatu Mławskiego i przeprowadzane w oparciu o przepisy 

ustawy oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. W 2021 roku planuje się 

przeznaczyć na realizację Programu środki finansowe w wysokości 120 000 zł. 
 

f) powierzenia Miastu Mława zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 

publicznej w latach 2021-2023; 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia  

Poinformowała, że na mocy ustawy o bibliotekach samorząd powiatowy powinien 

zorganizować i prowadzić co najmniej jedną bibliotekę publiczną zgodnie z art. 19 ust. 3, art. 



20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach. Zadania powiatowej biblioteki określone 

w art. 20 ust. 1 pkt. 1,2,4,5 ustawy o bibliotekach może wykonywać na podstawie 

porozumienia gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze 

powiatu mławskiego. Samorząd Powiatu Mławskiego powierzy to zadanie Miejskiej 

Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na podstawie porozumienia Zarządu 

Powiatu Mławskiego z Miastem Mława. 
 

g) ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na 

parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji 

usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2021 rok.  

 

Pan Jan Chodziutko- Dyrektor Wydziału Komunikacji 

Poinformował, że przepis art.130a ust 6 i 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.) zawiera delegacje dla rady powiatu do określenia 

corocznie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie ich na parkingu 

strzeżonym oraz od odstąpienia od usunięcia pojazdu. Projekt przedmiotowej uchwały Rady 

Powiatu Mławskiego w swojej treści przewiduje maksymalne stawki opłat ogłoszone 

obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. Opłaty dotyczą osób, które 

naruszają przepisy i swoim postępowaniem utrudniają ruch lub stwarzają zagrożenie 

bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. Zgodnie z ustawą opłaty stanowią dochód 

własny powiatu. 
 

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego; 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy: Zmiany limitów 

nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2020-2021 w 

następujących przedsięwzięciach:  

1. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia ( projekt finansowany ze środków europejskich ) 

w ramach wydatków bieżących, pn. „Ekonomista i handlowiec na europejskim rynku pracy - 

edycja II" na lata realizacji 2020-2021. Projekt realizowany jest w ramach programu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości 

nakładów finansowych na lata 2020-2021 z limitem na rok 2021 w wysokości 380.566,13 zł, 

w tym środki unijne w kwocie 358.835,80 zł. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół 

nr 4. Nie ustalono limitu zobowiązań na rok 2020, ponieważ realizacja zobowiązań i 

wydatków nastąpi w roku 2021.  

2. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia (projekt finansowany ze środków europejskich) w 

ramach wydatków bieżących, pn. „Zagraniczne Staże na wsparcie kluczowych zawodów ZS 

1 w Mławie" na lata realizacji 2020-2021. Projekt realizowany jest w ramach programu 

edukacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach projektu Międzynarodowa Mobilność 

Uczniów i Absolwentów oraz Kadry Kształcenia Zawodowego w łącznej wysokości nakładów 

finansowych na lata 2020-2021 z limitem na rok 2021 w wysokości 302.977,09 zł, w tym 

środki unijne w kwocie 285.677,10 zł. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół nr 1. 

Nie ustalono limitu zobowiązań na rok 2020, ponieważ realizacja zobowiązań i wydatków 

nastąpi w roku 2021. 

Na dzień 14 grudnia 2020r dochody bieżące zwiększa się o kwotę 759.903,96 zł., w tym z 

tytułu udziału w podatku cit w wysokości 8.604,83 zł, subwencji oświatowej o kwotę 

226.937,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 525.530,55 



zł. oraz zmniejsza się (per saldo) kwotę 1.168,42 zł. z tytułu pozostałych dochodów bieżących 

wypracowanych przez jednostki. 

Na dzień 14 grudnia dochody zwiększa się o kwotę środków unijnych i dotację z budżetu 

państwa na ogólną kwotę 683.543,22 zł z przeznaczeniem realizacji przedsięwzięć, które 

wprowadza się do WPF na lata 2020-2021 i które wymienione są w uzasadnieniu do uchwały 

w sprawie zmiany WPF. 

Na dzień 14 grudnia dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 35.200,00 zł, w tym z tytułu 

sprzedaży składników majątkowych w kwocie 200,00 zł. oraz uzyskanej dotacji w wysokości 

35.000,00 zł. Z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.  

Na dzień 14 grudnia wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 652.518,00 zł. Źródłem 

zwiększonych wydatków są zwiększone dochody bieżące w wysokości 652.518,00 zł. 

Na dzień 14 grudnia wynik budżetu nie ulega zmianie. 

Na dzień 14 grudnia wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 142 585,96 zł. i dotyczą:  

- zakupu namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wys. dotacji celowej rządowej tj. 35 000,00 zł. 

- zakupu piaskarki dla Powiatowego Zarządu Dróg w wys. 105 000,00 zł. w ramach 

przesunięcia środków w planie finansowym jednostki (ze środków bieżących na wydatki 

majątkowe), 

- zamiany nieruchomości położonych w Mławie dz. Nr 1911/1 i 3756/1 stanowiących 

własność powiatu na nieruchomość nr 1576/125 własność Miasta Mława w celu pokrycia 

kosztów zamiany w wysokości 2.585,96 zł (przesunięcie z wydatków bieżących). 

Według stanu na dzień 30 listopada 2020 r. wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowią kwotę 187.713,71 zł. 

  

 

i) zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020. 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 316.985,64 zł. i 

zmniejsza się o kwotę 29.312,23 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o 316.785,64 zł. i 

zmniejszają się o kwotę 29.312,23 zł (per saldo +287.473,41 zł), dochody majątkowe 

zwiększają się o kwotę 200,00 zł. 

Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 495.286,11 zł. i zmniejsza się o kwotę 

207.612,70 zł (per saldo +287.673,41 zł.), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 

180.087,45 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 107.585,96 zł (per 

saldo). 

Zmiany następują o wnioski przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały.  

 

 

Ad. 6 

Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu. 

 

Wynik głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej Sesji zostanie przedstawiony  

w punkcie 10.  

 

Ad. 7 

Odbiór materiałów od radnych i dostarczenie do Wiceprzewodniczącej Rady –  godz. 

12.30 – 13.30. 

 



Karty do głosowania zostały dostarczone przez radnych do Wiceprzewodniczącej Rady 

Powiatu. 

 

Ad.8 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Na podstawie dostarczonych materiałów od radnych stwierdził, że w Sesji uczestniczy  

19 radnych, więc obrady są prawomocne.  

 

 

Ad. 9 

Ustalenie przez Wiceprzewodniczącą Rady wyników głosowania nad projektami uchwał  

i protokołem z XX Sesji – godz. 13.30 – 14.00. 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, że na podstawie dostarczonych materiałów od radnych z przeprowadzonego 

imiennego głosowania korespondencyjnego zostały ustalone wyniki głosowania i sporządzone 

imienne protokoły z głosowania.  

 

Ad. 10 

Przedstawienie wyników głosowania radnych – godz. 14.00. 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformował, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

 

Rada Powiatu Mławskiego 18 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę  

Nr XXI/151/2020 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Powiecie Mławskim na lata 2021 – 2025. 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/152/2020 w sprawie 

przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/153/2020 w sprawie 

ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego 

na 2021 rok 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/154/2020 w sprawie zmian 

wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 r. 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 17 głosach za i 2 wstrzymujących podjęła uchwałę  

Nr XXI/155/2020 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/156/2020 w sprawie 

powierzenia Miastu Mława zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 

latach 2021-2023. 

 



Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/157/2020 w sprawie 

ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking 

strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie 

odstąpienia od usunięcia na 2021 rok. 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 18 głosach za i 1 wstrzymującym podjęła uchwałę  

Nr XXI/158/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 18 głosach za i 1 wstrzymującym podjęła uchwałę  

Nr XXI/159/2020 w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020. 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjęła protokół z XX Sesji. 

 

 

Ad. 11 

Zamknięcie  XXI Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

O godz. 1430 zamknęła obrady XXI Sesji Rady Powiatu Mławskiego przeprowadzonej w trybie 

korespondencyjnym, podziękowała radnym za uczestnictwo w Sesji. 

Złożyła wszystkim życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.  

 

 

 

                                                                                      Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

 

                                                                                                     /-/  Barbara Stańczak  

 

 
 

Protokołowała: 

Adriana Pełkowska  


