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Br. 0012.1.2021 

Protokół Nr 20/2021 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w trybie zdalnym (on-line)  

w dniu 28 stycznia 2021 roku, 

pod przewodnictwem 

Pana Jacka Szlachty – Przewodniczącego Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Otworzył dwudzieste posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji oraz zaproszonych 

gości.  

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

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

4 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne. 

W posiedzeniu udziału nie brała Pani Barbara Gutowska (usprawiedliwienie zostało złożone 

w odpowiednim terminie). 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 19/2020. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zaproponował, żeby do porządku obrad dodać dodatkowy 7 punkt w brzmieniu:  

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały dot. 

ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego 

na 2021 rok. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok. 

6. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 
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Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji. 

 

 

Punkt 5 

Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok 

 

Komisja opracowała i przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 6 

Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Przedstawił propozycje do planu pracy Komisji na 2021 rok oraz poprosił członków Komisji 

o zgłaszanie uwag, wniosków i propozycji do planu pracy na 2021 rok. 

 

Członkowie Komisji zgłosili swoje propozycje do planu pracy na 2021 rok. 

 

Komisja opracowała i uchwaliła plan pracy Komisji na 2021 rok, który stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Punkt 7 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały 

dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Mławskiego na 2021 rok. 

 

Pani Katarzyna Miłobędzka - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że apteka która działa przy ul. Żwirki w Mławie pracowała tylko  

w poniedziałki i piątki w godz. 8:00-15:00 teraz zgłosiła chęć pracy  w poniedziałki i w piątki 

w godz. 7:00-21:00. W sobotę apteka była nieczynna, natomiast teraz zgłosiła chęć dyżurów 

w godz. 8:00-15:00.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

 

  

Punkt 8 

Zapytania i wolne wnioski 

 

Pan Jan Salwa – Członek Komisji 

Zapytał, jak wygląda temat uposażenia dyrektora SPZOZ w Mławie? 

 

Pani Krystyna Zając – Wiceprzewodnicząca Komisji 

Odpowiedziała, że nie ma żadnych zmian dotyczących podwyżek płacy dla dyrektora. Temat 

nie był poruszany na Radzie Społecznej. 
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Pani Katarzyna Miłobędzka - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że wczoraj Rada Społeczna w sposób formalny nie pracowała nad kwestią 

podwyżki dla dyrektora SPZOZ w Mławie. Była natomiast dyskusja na ten temat i głosy były 

różne, m.in.  takie, że dyrektor i tak co kwartał dostaje podwyżkę w związku ze zmianą 

uposażenia czyli tego średniego wynagrodzenia bez wypłat z nagród. W związku z tym co 

kwartał zmienia mu się wynagrodzenie w sposób znaczny i na jego korzyść. Rada Społeczna 

wczoraj podczas dyskusji wspomniała, że dyrektor SPZOZ ma możliwość otrzymania 

nagrody rocznej i jeżeli zostanie pozytywnie przyjęte sprawozdanie finansowe, które zostanie 

zatwierdzone przez biegłego rewidenta, to Rada Społeczna może wnioskować do Zarządu o 

taką nagrodę dla dyrektora. Ostatecznie Rada Społeczna stwierdziła że jest to kwestia 

Zarządu, ponieważ to on podpisywał umowę z dyrektorem i to on powinien się do tego 

ustosunkować. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Odpowiedział, że ustawowo Rada Społeczna opiniuje tylko nagrodę roczną. 

 

Pani Katarzyna Miłobędzka - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że Pan Starosta zwrócił się z prośbą do Rady Społecznej o przedyskutowanie 

tego tematu w celu głębszego przyjrzeniu się osiągnięciom dyrektora SPZOZ w Mławie,  

a także sytuacji finansowej bieżącej szpitala. 

 

Pan Jan Salwa – Członek Komisji 

Zapytał, jak wygląda sytuacja ze szczepieniami przeciw COVID-19? 

 

Pani Katarzyna Miłobędzka - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że przychodzi 30 szczepionek i trafiają one do jednego punktu szczepień, 

natomiast w Mławie są 4 takie punkty, w tym 3 czynne. Punkt szczepień na ul. Sądowej został 

wpisany na listę Ministerstwa, jednakże nie jest on czynny. Ten punkt nie zostanie już raczej 

uruchomiony, więc została wysłana prośba o jego wykreślenie. Czynione są starania, żeby na 

terenie miasta Mława został otwarty dodatkowy punkt szczepień. Na szczepienia zapisanych 

jest 890 osób w wieku 70+ oraz 80+. Grupa „0” została już praktycznie cała zaszczepiona i 

120 osób przyjęło już drugą dawką. Szczepienia odbywają się na bieżąco, ile szczepionek 

przychodzi tyle jest wykorzystywanych. Każda osoba zaszczepiona pierwszą dawką musi 

mieć zapewnioną drugą dawkę. Dlatego od razu dwie dawki są przeznaczone dla jednej 

osoby. Został również uruchomiony mobilny punkt szczepień przez Alfa Medic mieszczący 

się na ul. Grzebskiego i dojeżdżają oni do osób, które same nie mogą na szczepienie 

przyjechać. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zapytał, ile jest punktów szczepień? 

 

Pani Katarzyna Miłobędzka - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że w Mławie są 4 takie punkty, w tym 3 czynne. Jednakże każda gmina 

posiada własny taki punkt szczepień. W powiecie mławskim pacjent może być zaszczepiony, 

pod warunkiem, że będą szczepionki, a z tym niestety jest najgorzej. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zapytał, czy oddział wewnętrzny został zamknięty? 
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Pani Katarzyna Miłobędzka - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że nie było informacji o tym, że któryś z oddziałów został zamknięty.  

W Hospicjum, które posiada 14 łóżek obecnie przebywają osoby zakażone COVID-19.  

Na chwilę obecną zajętych jest 8 łóżek, więc są jeszcze wolne miejsca. 

  

 

Punkt 9 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zamknął dwudzieste posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, podziękował 

radnym za udział w posiedzeniu. 

  

 

Przewodniczący Komisji 

 

                                                                                                           /-/   Jacek Szlachta 

 

 
Sporządziła: 

Monika Lazarska 

29.01.2021 r.  


