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RAPORT O STANIE POWIATU MŁAWSKIEGO ZA ROK  2020 

 
Zarząd Powiatu Mławskiego przedstawia do zapoznania i analizy raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2020 rok.  

Raport został opracowany na podstawie art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym                       

w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.  

 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Mławskiego w roku 2020 w szczególności realizację 

polityk, programów,  strategii i uchwał rady powiatu.  

Przygotowując dokument staraliśmy się wykorzystać doświadczenie zebrane podczas przygotowywania pierwszego 

i drugiego raportu, a działania Zarządu Powiatu przedstawić w sposób przejrzysty i zrozumiały. Raport jest więc 

zgromadzeniem i odzwierciedleniem danych dotyczących aktywności Zarządu Powiatu Mławskiego w roku 2020.  

 

Za coroczne przedstawienie Raportu Radzie Powiatu Mławskiego, odpowiada Zarząd Powiatu Mławskiego,                   

a jego rozpatrzenie nastepuje podczas sesji związanej z podjeciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu.  

Należy wspomnieć, że rok 2020 był trudnym rokiem przede wszystkim przez pandemie COVID-19. Koronawirus 

przeorganizował wszystkie dziedziny życia. Jednym z obszarów funkcjonowania naszego powiatu, w którym 

najbardziej odczuwalne dla wszystkich były kwestie związane z obostrzeniami wprowadzonymi w związku                       

z epidemią koronawirusa była oświata. Jeśli chodzi o zaplanowane inwestycje i realizacje zadań w powiecie 

mławskim, panująca pandemia nie wpłynęła na ich tempo i wykonanie. Zarząd Powiatu Mławskeigo starał się 

utrzymywac ich aktywność.  

 

 

Część I  

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

 

1. Informacje dotyczące Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Skład Zarządu Powiatu Mławskiego w okresie od 1 stycznia 2020 roku  do 31 grudnia 2020 roku:  

Jerzy Ryszard Rakowski – Przewodniczący Zarządu, Starosta 

Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta 

Jolanta Karpińska – Członek Zarządu 

Witold Okumski – Członek Zarządu  

Krystyna Zając – Członek Zarządu 

 
W 2020 roku odbyły sie 43 posiedzenia Zarzadu Pwiatu Mławskiego, na których Zarząd podjął 248 uchwał.  

 
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 (przy ulicy Stary Rynek 10 gdzie znajduje się siedziba Wydziału Geodezji, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Małwie) stanowi współwłasność w 1/3 części 

Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz jeden lokal użytkowy o powierzchni 157,5 m
2, 

ktory 

wykorzystywany jest na siedzibę Przychodni Dziecięcej położonej przy ulicy 18 Stycznia. 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, są przedmiotem użyczenia dla Samodzielnego 

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

Powiatowego w Mławie.  

W 2020 roku Powiat Mławski umową zamiany za działki o nr 1911/1 i 3756/1 o łącznej powierzchni 0.7732 ha               

(w ciągu ulicy Granicznej) przekazanymi na rzecz Miasta Mława nabył działkę nr 1576/125 o powierzchni                

0.5906 ha (w ciągu ulicy Brukowej). Zamiana dokonana został bez dopłat. 



Strona 5 z 82 
 

 

 

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

1) nieruchomość w Kowalewie, o powierzchni 2,19 ha przykazana w trwały zarząd Centrum 

Administracyjnemu do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, 

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

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 1058 działek 

ewidencyjnych o ogólnej powierzchni 635,0561 ha. 

 

Stan zaawansowania prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności dróg powiatowych na 

dzień 31.12.2020 roku przedstawia się następująco: 

 

Lp 

  

Gmina 

  

Działki pod drogami 

powiatowymi ogółem 

Działki o 

uregulowanym stanie 

prawnym na rzecz 

Powiatu 

Stopień zaawansowania 

regulowania prawa 

własności dróg w % 

Ilość 

działek Powierzchnia [ha] 

Ilość 

działek 

Powierzchnia 

[ha] 

działki 

(5/3*100%) 

powierzchnia 

(6/4*100%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Dzierzgowo 258 68,4082 137 58,1306 53,10 84,98 

2 Lipowiec Kościelny 211 61,0281 108 60,181 51,18 98,61 

3 Mława 72 28,1690 72 28,1690 100,00 100,00 

4 Radzanów 116 80,392 107 75,412 92,24 93,81 

5 Strzegowo 140 91,5160 106 82,5482 75,71 90,20 

6 Stupsk 88 68,6464 83 65,7564 94,32 95,79 

7 Szreńsk 187 78,5884 84 77,0319 44,92 98,02 

8 Szydłowo 199 62,6822 165 60,2873 82,91 96,18 

9 Wieczfnia Kościelna 56 69,5434 53 68,8034 94,64 98,94 

10 Wiśniewo 148 59,8186 143 58,7363 96,62 98,19 

  

Powiat 1475 668,7923 1058 635,0561 71,73 94,96 

 

Ilość działek o nieuregulowanym prawie własności dotyczy nieruchomości, których części znalazły się w pasach 

dróg powiatowych (szerszych niż wartości wg map ewidencji gruntów). Rozbieżność z danymi podanymi w roku 

(latach) ubiegłym spowodowana jest nie uwzględnianiem w raporcie tego rodzaju nieruchomości. 

 

3. Informacje dotyczące Starostwa Powiatowego w Mławie. 

W 2020 roku funkcję kierownika Starostwa Powiatowego w Mławie pełnił Jerzy Ryszard Rakowski - Starosta 

Mławski, natomiast funkcję zastępcy pełnił 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  
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     z samorządem województwa w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznych. 

 

 
Starostwo Powiatowe w  Mławie działa na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, 

2) Ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku 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 26.03.2009 

roku, który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w 2009r., Nr 74, poz. 1982, 

(ostatnia zmiana: Uchwała Nr XV/121/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku). 

4) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie uchwalonego przez Zarząd Powiatu Mławskiego  

Uchwałą  Nr 162/2015 w dniu 23.07.2015 roku. 

5) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie uchwalonego przez Zarząd Powiatu Mławskiego  

Uchwałą  Nr 1502/2020 w dniu 19.10.2020 roku.  

 

Wielkość zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Mławie na dzień 31.12.2020 roku wynosi 94 osoby/89,23 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 31.12.2020 roku 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 31.12.2020 roku wynosi 29 osób/29 etatów. 

 
4.2. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie. 

Dyrektor - Witold Żerański. 

Zastępca Dyrektora  - Aldona Zasina.   

Powiatowy Urząd Pracyw Mławie 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 31.12.2020 roku wynosi 45 osoby /43,75 etatu.  

 
4.3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Mławie. 

Dyrektor - Urszula Krajewska.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie 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.  

Z dniem 01.01.2020 roku ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mawie wyłączono ośrodek 

wsparcia dla osób z niepełnosprawnościa intelektualną – Środowiskowy Dom Samopomocy typu B. 

Stan zatrudnienia w  jednostce na dzień 31.12.2020 roku wynosi  17osób/15,21 etatu. 
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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. 

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 w Kowalewie 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 52 -ga dzieci.  

Stan zatrudnienia w jednostkach na dzień 31.12.2020 roku wynosi: 35 osób/33 etaty: 

1) Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 16 osób/16 etatów. 

2) Dom Dziecka nr 1 – 7 osób/5 etatów, 

3) Dom Dziecka nr 2 – 5 osób/5 etatów, 

4) Dom Dziecka nr 3 – 5 osoby/5 etatów, 

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

 
4.9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie. 

Dyrektor –Waldemar Rybak. 

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej –Tomasz Leyko;  

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa - p.o Anna Stolarska. 

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 31.12.2020 roku wynosi 479 osób/474,16 etatu (stan zatrudnienia bez osób 

przebywających na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych to 454,16 etatu). 

 
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 31.12.2020 roku wynosi 12 osób/11,5 etatu. 

 

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

Dyrektor – Marek Kiełbiński.  

Wicedyrektor –Agnieszka Sosnowska.  

 

4.12. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie. 

Dyrektor - Urszula Mariola Makowska.   

Wicedyrektor – Urszula Godlewska. 

Kierownik kształcenia praktycznego-  Katarzyna Krzywda.  
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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.   

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 -  Maria Magdalena Kozakiewicz. 

Wicedyrektor – Beata Mickiewicz. 

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 - 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. 
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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. 

Zespół jest wielofunkcyjnym ośrodkiem wsparcia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 roku              

o pomocy społecznej i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

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: 

- z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat – prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz - własnych powiatu – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 roku stanowi 16 osób/11,5 etatu: 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej  - 5,58 etatu 

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

 
4.21. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie. 

Dyrektor – Barbara Brzozowska. 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest palcówką dziennego pobytu typu B dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. Przedmiotem działalności placówki jest świadczenie usług w ramach indywidualnych lub 

zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub 

podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie jako zadanie rządowe, w całości finansowany jest z budżetu 

Wojewody Mazowieckiego w postaci dotacji celowej. Dom jest koedukacyjną jednostką organizacyjną pomocy 

społecznej pobytu dziennego przeznaczoną dla 41 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (typ B).  

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 rokustanowi 14 osób/12,5 etatu. 

 

 
Część II 

Realizacja zadań. 

1. Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Powiatu Mławskiego podjętych w 2020 roku. 

 Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Powiatu Mławskiego podjętych w 2020 roku stanowi załącznik               

nr 1 do niniejszego Raportu, w którym przedstawiono sposób wykonania uchwał organu stanowiącego,                              

z wyjątkiem uchwał budżetowych, których realizację wykazano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu 

Mławskiego za 2020 rok.  

 

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

samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej i przedstawicielami samorządów prawnych oraz 

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

realizacji porozumień i umów. 

 
W roku 2020 Powiat Mlawski realizował na mocy porozumień i umów zadania z zakresu: 

 

2.1. Rodziny i placówek opiekuńczo – wychowawczych: 

2.1.1. porozumienia zawarte 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 10/2020 Starosty Mławskieg               

z dnia 12 lutego 2020 roku i opublikowanym  w  Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 

13.02.2020 roku pod poz. 2161. 

 

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

Dom Dziecka Nr 1 – 4 929,78 zł 

Dom Dziecka Nr 2  - 4 695,31 zł 
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Dom Dziecka Nr 3 – 4 777,26 zł 

Dom Dziecka Nr 4 – 5 162,47 zł 

 

W roku 2020 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 31 dzieci w oparciu o podpisane 

porozumienia z powiatami: 

Powiat Ożarowski – 8-ro dzieci, na kwotę otrzymaną  -     252 595,37 zł.; 

Powiat Legionowski – 5-ro dzieci,  na kwotę otrzymaną – 253 060,57 zł.; 

Powiat Żuromiński – 5-ro dzieci, na kwotę otrzymaną -     255 428,64 zł.; 

Powiat Białobrzeski – 2-je dzieci, na kwotę  otrzymaną -     90 039,86 zł.; 

Powiat Sierpecki – 7- ro dzieci, na kwotę otrzymaną -        324 487,33 zł.; 

Powiat Żyrardowski – 4-ro dzieci, na kwotę otrzymaną -    149 657,14 zł. 

Łączna kwota środków otrzymanych z tytułu realizacji porozumień z 6 powiatami wynosi – 1 325 268,91 zł. 

 

W roku 2020 Powiat Mławski na mocy podpisanych porozumień z innymi powiatami, finansował koszty 

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

wychowawczych zlokalizowanych w innych powiatach, przekazując na ich utrzymanie łączną kwotę –                           

183 565,81 zł. 
Dzieci przebywały w następujących placówkach: 

Wioska Dziecięca SOS w Siedlcach – 2 dzieci, 

Wioska Dziecięca Kraśnik – 1 dziecko, 

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku – 1 dziecko.  

 

W roku 2020 roku Powiat Mławski na mocy podpisanych porozumień z innymi powiatami, finansował koszty 

związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych.  

Pobyt 22 dzieci pochodzących z terenu powiatu mławskiego, a przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na 

terenie innego powiatu lub miasta: 

Powiat Ciechanowski – 4 dzieci, 

Powiat Miński – 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, 

Powiat Legionowski – 1 dziecko, 

Miast Olsztyn – 1 dziecko, 

Miasto Katowice – 1 dziecko, 

Miasto Warszawa 1 dziecko. 

 

W związku z zawartymi porozumieniami w sprawie ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem dzieci               

w rodzinach zastępczych poza powiatem mławskim, w roku 2020 Powiat Mławski wydatkował kwotę  

365 691,97 zł. 

 

Na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Mławskim niżej wymienione powiaty/miasta ponosiły w 2020 

roku wydatki z tytułu utrzymania 14 dzieci  w „mławskich”  rodzinach zastępczych, tj.:  

Miasto Warszawa – 2 dzieci, na kwotę        31 092,37 zł. 

Powiat Pruszkowski – 3 dzieci, na kwotę    31 248,00 zł. 

Powiat Działdowski – 3 dzieci, na kwotę    77 996,60 zł. 

Powiat Nidzicki – 2 dzieci, na kwotę           55 425,05 zł. 

Powiat Przasnyski - 1 dziecko, na kwotę       8 328,00 zł. 

Powiat Drawski – 1 dziecko, na kwotę        12 624,00 zł. 

Powiat Grodziski - 1 dziecko,                     12 624,00  zł.  

Powiat Nowodworski – 1 dziecko,                3 917,74 zł.  

 

Powiat Mławski w 2020 roku na mocy zawartych porozumień otrzymał i wydatkował łączną kwotę              

233 255,76 zł. 
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2.1.2. porozumienie z organem administracji rządowej dotyczące prowadzenia Specjalistycznego Ośrodka 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - na mocy podpisanego porozumienia z 20 października 2006 roku 

zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Mławskim w sprawie uruchomienia i prowadzenia 

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działającego w strukturach Zespołu Ośrodków 

Wsparcia w Mławie jako jednostki organizacyjnej powiatu. 

Wydatki poniesione w 2020 roku w ramach realizacji porozumienia  to kwota 447 165,00 zł (dotacja). 

W 2020 roku 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 2020 roku w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

udzielono 1077 porad (co stanowi o 20,34% więcej udzielonych porad w stosunku do roku 2019), z których 

skorzystało 122 osoby. Z pomocy całodobowej skorzystały 34 osoby doświadczające przemocy w rodzinie (25,93% 

więcej osób korzystających w stosunku do roku 2019). 

 
2.2. oświaty, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu: 

 

2.2.1. realizacja porozumień w sprawie ustalenia zasad udziału w kosztach nauczania religii w punkcie 

katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcijan zawartych w roku szkolnym 2019/2020 z Powiatem Działdowskim 

– 1 uczeń. Rozwiązano porozumienie w dniu 25 lutego 2020 roku z powodu rezygnacji ucznia z nauki w szkole              

w Działdowie. Otrzymano kwotę za okres od I-II 2020 w wysokości 251,90 zł.  

W roku szkolnym 2020/2021 zawarto porozumienie z powiatem Działdowskim na  1 ucznia - otrzymano kwotę za 

okres  IX-XII.2020 - 423,71 zł. 

 
2.2.2. Powiat Mławski realizował porozumienia z innymi powiatami w sprawie powierzenia zadań, polegających na 

przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów oddziałów wielozawodowych 

realizowanych w formie kursów.  

Plany kursów przygotowane zostały na rok budżetowy 2020, a porozumienia powierzenia zadań zawarto                     

z następującymi powiatami: żuromińskim, gostynińskim, płońskim i szydłowieckim. 

Kwota odpłatności za 1 ucznia dla województwa mazowieckiego została ustalona przez Centrum Kształcenia  

Zawodowego w Gostyninie, który pełni funkcję koordynatora. Koszt kształcenia jednego ucznia od 1 stycznia  2019 

roku do 31 sierpnia 2020 roku - wynosił – 450,00 zł. Od 1 września 2020 roku kwota na 1 ucznia została ustalona na 

550,00zł. 

W  kursach I, II i III stopnia w różnych zawodach uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Nr 3 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Mławie z Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 - klasa wielozawodowa.  

W roku budżetowym 2020 kwota dotacji przekazanej dla  powiatów z którymi zostały zawarte Porozumienia 

wyniosła – 92 100,00 zł. (dla 187 uczniów). 

 

2.2.3. 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 2020 roku objętych porozumieniem Powiat Mławski przekazał Miastu 

Mława dotację celową w wysokości 65.000 zł.  płatną w dwunastu ratach. 

 

2.2.4. umowę zawartą dnia 02.01.2014 roku 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 2020 roku kwota tak ustalona i zrealizowana wynosiła  453 560,00 zł. 

 

2.2.5. umowy zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty a Powiatem Mławskim na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Mławskiemu przeznaczonej na 

finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. 

Zadanie było realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.  W roku 2020 Powiat 

Mławski otrzymał dotację w wysokości 253 807,92 zł. na 18 doradców metodycznych.   

 

2.2.6. w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu 

terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 



Strona 12 z 82 
 

z dnia 14 grudnia 2017r. Powiat Mławski w roku 2020 otrzymał dotację celową na realizację zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego w kwocie 8 607,00 zł. Przyznana dotacja została przeznaczona na 6 dzieci                             

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Mławie, którzy w roku bazowym kończą 5 lat 

lub mniej. 

 

2.3. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej -                      

na podstawie porozumienia zawartego w dniu 28.10.2019 roku z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie 

oraz porozumienia zawartego w dniu 30.10.2019 roku z Okręgową Radą Adwokacka w Płocku w przedmiocie 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2020 roku w oparciu o ustawę z dnia                  

5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej oraz ustawę  z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie.  

Na terenie Powiatu Mławskiego w 2020 roku funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (jeden punkt 

prowadzony był przez powiat i jednen punkt prowadzony był przez organizację pożytku publicznego) oraz jeden 

punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (prowadzony przez organizację pożytku publicznego).  

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Mławski znajdował się na terenie Miasta Mława                   

w dwóch lokalizacjach tj. przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 w budynku Starostwa Powiatowego oraz 

przy ul. Słowackiego 18 w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia. W celu prawidłowego funkcjonowania punktu,  

Powiat Mławski w 2019 roku zawarł umowę z Radcą Prawnym wyznaczonym przez Okręgową Izbę Radców 

Prawnych w Olsztynie oraz z Adwokatem wyznaczonym przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku - na 

świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku. Z tego tytułu Powiat Mławski wypłacił Radcy Prawnemu 

oraz Adwokatowi wynagrodzenie w łącznej kwocie 60 060,00 zł. 

Dwa punkty tzw. punkty mobilne (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego), które zostały powierzone do prowadzenia organizacji pozarzadowej wyłonionej w trybie 

otwartego konkursu ofert  - od 01.01.2020 roku zostały uruchomione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                   

w Dzierzgowie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowie, Urzędzie Gminy Strzegowo, Urzędzie Gminy 

Wieczfnia Kościelna, Urzędzie Gminy Wiśniewo oraz w Starostwie Powiatowym w Mławie. Informacja na temat 

realizacji umów zawartych z organizacją pozarządową, której Powiat Mławski powierzył prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także realizację zadań                   

z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2020 roku została przedstawiona w pkt 3 „Informacja 

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

Powiat ponosił koszty związane z obsługą organizacyjno – techniczną wszystkich trzech punktów, na ten cel  

przeznaczył kwotę 10 312,31 zł.  Koszty wiązane z utrzymaniem lokali, które były usytuowane na terenach gmin, 

ponosiły odpowiednio właściwe gminy.   

W 2020 roku w punkcie prowadzonm przez Powiat Mławski udzielono łacznie 561 porad. Koszt jednej udzielonej 

porady wyniósł 107,065 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. 

 
2.4. transportu – na podstawie podpisanego porozumienia w zakresie bieżącego (w tym zimowego) utrzymania 

dróg powiatowych na 2020 rok w granicach miasta Mława zawartego w dniu 31.12.2019 roku pomiędzy Powiatem 

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

realizacji na poziomie 396 000,00 zł.  

Wykaz dróg  powiatowych na terenie Miasta Mława został opisany w załączniku nr 3 do niniejszego raportu.  

W okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące  

zadania: 

1) Przeprowadzono naprawy nawierzchni bitumicznych ulic: Płocka, Brukowa – 531,48 m
2 

, 

Naprawa chodnika w ul. Płockiej, rondo Sienkiewicza – 17,6 m
2
. 

Koszt wykonania napraw wyniósł 43 181,38 zł . 

2) Namalowano 138,50 m
2
 przejść dla pieszych oraz 44,77m

2 
linii osiowych, strzałek i innych symboli na jezdni za 

kwotę 4 705,25 zł. 

3) W ramach utrzymania oznakowania pionowego: 

- ustawiono znaki w ulicach: Kościuszki, Powstańców Styczniowych, Padlewskiego, Nowa, Podmiejska, Rondo 

Solidarności, Napoleońska, Szpitalna, Rondo Ks. J. Popiełuszki . 

      Koszt wykonania wyniósł 27 254,50 zł. 
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Wyczyszczono 309 szt. studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej, wymieniono właz żeliwny w ulicy 

Napoleońskiej.   

Koszt wykonania robót wyniósł   19 834,35 zł. 

 

W ramach utrzymania zieleni przydrożnej: wykoszono 409,50 arów trawników i 1 586,43 arów nieużytków.  

Koszt utrzymania zieleni przydrożnej wyniósł 36 700,96 zł. 

 

W ramach czyszczenia ulic wykonano: 

- mechaniczne i ręczne czyszczenie jezdni w ilości 209,731 km  

- chodników, parkingów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych w ilości 143,12 arów. 

Koszt wykonania robót wyniósł 59 513,65 zł. 

 

W ramach porozumienia 130 000,00 zł. przeznaczono na remont chodnika w ulicy Płockiej (droga powiatowa)                   

w Mławie – na odcinku strona prawa od skrzyżowania z ul. Andersa do skrzyżowania z ul. Szmaragdową oraz 

zjazdy na działki  o łącznej powierzchni 632,00 m
2
. 

 

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  17 339,66 zł. 

Na zimowe utrzymanie chodników, parkingów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych oraz odśnieżanie przejść 

dla pieszych nie poniesiono żadnych kosztów.  

 

Łącznie z zaplanowanych 396 000,00 zł. na powyższe zadania wydatkowano środki w wysokości  338 529,75 zł.  

 

Z tytułu zajęcia pasa i umieszczenia w nim urządzenia Powiat Mławski uzyskał dochód w wysokości                       

482 138,68zł. 

2.5.  nadzoru nad lasami:  

2.5.1. porozumienia z Nadleśnictwami: Dwukoły, Przasnysz i Ciechanów w zakresie zadań wynikających                          

z nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu  Państwa. Koszt nadzoru 1 ha ustalony 

został na kwotę 13,50 zł. W 2020 roku Powiat Mławski przekazał: 

1) Nadleśnictwu Ciechanów kwotę 21 693,29 zł. z tytułu nadzoru za 1 606,91 hektarów, 

2) Nadleśnictwu Dwukoły kwotę  127 406,12 zł. z tytułu nadzoru za 9 437,49 hektarów, 

3) Nadleśnictwu Przasnysz kwotę 18 308,43 zł.  z tytułu nadzoru za 1 356,18 hektarów.  

W 2020 roku Powiat Mławski przeznaczył łącznie kwotę 167 407,84 zł. na realizację zadań z zakresu nadzoru nad 

gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na 12.400,58 ha. 

 

2.5.2. umowa z Firmą „Trafik” Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Pracownia Klasyfikacji Gruntów z siedzibą                    

w Mławie, której przedmiotem było zlecenie przez Powiat Mławski wykonania zadania polegającego                                 

na przekwalifikowaniu z urzędu, gruntów rolnych, zalesionych w ramach działań PROW 2007-2013, poprzez 

sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów, zgodnie                                       

z obowiązującymi przepisami prawa. 22 działki na łącznej powierzchni 18,99 ha zalesienia położone na terenie                

7 obrębów ewidencyjnych powiatu mławskiego  na kwotę  9 900,00 zł. 

 

2.5.3. zadania w zakresie wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych założonych                      

w 2002 roku i 2003 roku na terenie powiatu mławskiego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku             

o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Powierzchnia tych gruntów wynosi ok. 135 ha.  

Powiat Mławski realizował wypłatę miesięcznego ekwiwalentu. Płatność ekwiwalentu obejmuje obecnie                        

36 właścicieli lasu.  W 2020 roku wypłacono  ekwiwalent w wysokości  328 032,04 zł.  

 

2.6. opieki zdrowotnej – na podstawie podpisanej w dniu 30.12.2019 roku umowy na świadczenie usług 

stomatologicznych dla dzieci i młodzieży szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski. Umowa 

została zawarta z Centrum Medycznym CortenMedic Tomasz Sikora z siedzibą w Warszawie.  

Z uwagi na fakt, nieposiadania w szkołach gabinetów stomatologicznych, realizacja świadczeń miała być  

wykonywana w pomieszczeniu Przychodni Rejonowej przy ul. Sądowej 7, w którym wcześniej funkcjonował 

gabinet stomatologiczny. Pomieszczenie zostało wyremontowane i dostosowane do prowadzenia szkolnego 

gabinetu. Koszty remontu stanowiły środki z budżetu SP ZOZu, i opiewały na kwotę 25 315,76 zł.  Intencją Zarządu 
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Powiatu Mławskiego było, aby gabinet rozpoczął swoją działalność od września 2020 roku, po otrzymaniu 

koniecznych pozwoleń i odbiorów oraz zaakceptowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednak ze względu na 

panującą w kraju sytuację epidemiologiczną do dnia 31.12.2020 roku nie nastąpiło otwarcie gabinetu.  

 

 

 

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

 
W 2020 roku dotacje na realizację zadań udzielane były organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy                         

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

 
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 30 października 2019 roku Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 267/2019 ogłosił 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów 

przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2020 roku.  

W ramach ogłoszonego konkursu ofert, Zarząd dopuścił mozliwość składania ofert w dwóch wariantach:  

Wariant 1 – Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego                             

na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2020 roku. 

Wariant 2 – Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego                               

na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2020 roku. 

Uchwałą Nr 289/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku, Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął ogłoszony konkurs 

ofert i tym samym postanowił przyznać Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu w Brusach dotację w kwocie 

60 060,00 zł. na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na 

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2020 roku, a także dotację w kwocie 

60 060,00 zł. na realizacje zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na 

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2020 roku. 

Ponadto, w ramach podpisanych umów na ww. zadania, Zarząd przyznał dodatowo dotację w wysokości                       

5 940,00 zł.  na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego.  

W 2020 roku punkty nieodpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Mławskiego były prowadzone                       

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzgowie, 

Urzedzie Gminy Wiśniewo, Urzedzie Gminy Strzegowo oraz Urzedzie Gminy Wieczfnia Kościelana.                         

W punktach tych Radcowie Prawni wyznaczeni prez Stowarzyszenie łącznie udzielili 187 nieodpłatnych porad 

prawnych. Koszt jednej porady wyniósł 321,17 zł. (wyliczone zostało bez poniesionych kosztów na obsługę 

organizacyjno – techniczną zadania).  

W 2020 roku w punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego były prowadzone w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Szydłowie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzgowie, Urzedzie Gminy Strzegowo, 

Urzedzie Gminy Wieczfnia Kościelana oraz w Starostwie Powiatowym w Mławie. W punktach tych wyznaczeni 

przez Stowarzyszenie Doradcy Obywatelscy łącznie udzielili 237 porad obywatelskich. Koszt jednej porady wyniosł 

253,42 zł. (wyliczone zostało bez poniesionych kosztów na obsługę organizacyjno – techniczną zadania).  

Pomimo trwającj epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego zachorowania na COVID-19, zadania zostały 

zrealizowane w całości przez Stowarzyszenie. W okresie od 16 marca 2020 roku do 25 maja 2020 roku oraz                     

w okresie od 3 listopada 2020 roku do 3 grudnia 2020 roku porady prawne oraz obywatelskie były udzielane za 

pośednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub mailowo). 

W 2020 roku udzielono 108 porad więcej niż w roku 2019, co daje wzrost o ponad 34% 

 

W ramach realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej Stowarzyszenie wydało plakaty oraz ulotki edukacyjne na 

temat działalności punktów porad prawnych i obywatelkich, jak przygorować się do porady, a także dotyczące 

nowej usługi świadczonej w ramach poradnictwa „Mediacja! Każdy wygrywa”. Plakaty i ulotki zostały 

rozpowszechnione na terenie całego powiatu (trafiły do urzedów gmin, jednostek organizacyjnych powiatu –                       

w tym szkół, jednostek administracji rzadowej znajdujących się na terenie powiatu,  Urzedu Miasta Mława).  

Stowarzyszenie opracowywało w wersji elektronicznej artykuły prawne, które były publikowane na stronie 

internetowej poświęconej poradnictwu oraz „Poradnik dla Seniora”, dwie „Lekcje multimedialne: 
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„Cyberbezpieczeństwo” oraz „Mediacje”, które trafiły do szkół ponadpodstawowych oraz do urzedów gmin na 

terenie powiatu mławskiego w celu udostępnienia tych lekcji  wszystkim zainteresowanym szkołom.  

Zawarto i rozliczono 2 umowy na łączną kwotę 126 060,00 zł.  

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

dotacji celowej powiatom. 

 
3.1.2. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

W dniu 22.01.2020 roku Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 329/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w 2020 roku                 

w zakresie: 

Zadanie 1: Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych. 

Zawarto i rozliczono 3 umowy na łączną kwotę 9 050,00 zł. 

Zadanie 2: Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, 

wojewódzkim i ogólnopolskim. 

Zawarto 4 umowy na łączną kwotę 15 450,00 zł; Rozliczono 4 umowy na kwotę 9 705,89 zł. Jedna z organizacji 

zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji wysokości 5 744,11 zł. w styczniu 2021 roku.  

Zadanie 3: Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach 

sportowych. 

Zawarto i rozliczono 3 umowy na łączną kwotę 15 500,00 zł.  

Zadanie 4: Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży 

Zawarto 1 umowę na kwotę 1 000,00 zł. Organizacja złożyła rezygnację z realizacji zadania i zwróciła dotację. 

Zadanie 5: Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych. 

Zawarto i rozliczono 4 umowy na łączną kwotę 6 800,00 zł.  

 

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

W dniu 13.02.2020 roku Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 345/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2020 roku w zakresie:  

Zadanie 1: Organizacja przedsięwzięć w zakresie rozwoju tradycji lokalnych, zachowania i podtrzymania tradycji 

narodowych. 

Zawarto 1 umowę na kwotę 2 000,00 zł.- umowa nie zrealizowana organizacja złożyła rezygnację.  

Zadanie 2: Organizowanie imprez kulturalnych, konferencji związanych z promocją Powiatu Mławskiego. 

Zawarto 2 umowy na łączną kwotę 4 000,00 zł. Rozliczono jedną umowę na kwotę 2 000,00 zł. Rozliczenie drugiej 

umowy nastąpi w 2021 roku. 

Zadanie 3: Organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość kraju 

oraz obchodów rocznic i świąt państwowych związanych z historią kraju i historią Powiatu. 

Zawarto i rozliczono 2 umowy na łączną kwotę 7 000,00 zł.  

Zadanie 4: Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych takich jak: koncerty, festiwale, przeglądy, występy 

artystyczne, konkursy, festyny. 

Zawarto 2 umowy na kwotę 2 300,00 zł. Zrealizowano i rozliczono 1 umowę na kwotę 1 300,00 zł.   

Druga umowa zawarta na kwotę 1 000,00 zł. - organizacja złożyła rezygnację i dokonała zwrotu dotacji. 

Zadanie 5: Druk niskonakładowych wydawnictw literackich i artystycznych. 

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

 

3.1.4. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 

W dniu 13.02.2020 roku Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 343/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku w zakresie:  

Zadanie 1: organizowanie imprez i spotkań o charakterze integracyjnym z udziałem osób niepełnosprawnych               

Żadana organizacja pozarządowa nie złożyła oferty na realizację zadania.  

Zadanie 2: organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. 

Zawarto i rozliczono 1 umowę na kwotę 2 000,00 zł. 

Zadanie 3: organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów aktywujących osoby niepełnosprawne. 

Zawarto i rozliczono 1 umowę na kwotę 5 000,00 zł.  
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3.1.5. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 

W dniu 26.02.2020 roku Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 353/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i promocji w 2020 roku w zakresie: 

Zadanie 1: prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie Powiatu 

Mławskiego; 

Zawarto i rozliczono 1 umowę na kwotę 1 000,00 zł. 

Zadanie 2: promowanie idei i wspieranie działań profilaktycznych i programów edukacyjnych służących poprawie 

stanu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców. Żadana organizacja pozarządowa nie złożyła oferty na 

realizację zadania.  

Zadanie 3: organizowanie spotkań integracyjnych o zasięgu powiatowym promujących zdrowy styl życia wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych . Żadana organizacja pozarządowa nie złożyła oferty na realizację zadania.  

 
Następstwa wynikłe na skutek sytuacji epidemiologicznej w Kraju wpłynęły na organizacje pozarządowe 

przyczyniając się do wstrzymania lub ograniczenia dotychczasowej ich  aktywności.  

W roku 2020 kilka organizacji pozarządowych nie było w stanie zrealizować zadań publicznych na  które Powiat 

Mławski przyznał im dotację. Dlatego, organizacje pozarządowe zwracały niewykorzystane dotacje w części, albo 

w ogóle rezygnowały z przyznanej dotacji i tym samym dokonywały zwrotu całej dotacji – rozwiązując zawarte 

umowy.  W przypadku  otwartego konkursu ofert ogłoszonego w ramach zadania z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia na zadanie 2 i 3 – żadana organizacja pozarządowa nie złożyła oferty na realizację zadania.  Analogiczna 

sytuacja miała miejsce przy konkursie ogłoszonym przez Zarząd Powiatu na realizację zadania z zakresu 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - zadanie nr 1 „Organizowanie imprez i spotkań o charakterze 

integracyjnym   z udziałem osób niepełnosprawnych” .      

 

3.1.6. Zadania z zakresu pomocy społecznej: 

W dniu 22 stycznia 2020 roku Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 325/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na 

wykonanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy 

Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych na 50 miejsc w miejscowości Bogurzyn, Gmina Wiśniewo.  

26 lutego 2020 roku Zarząd  Powiatu Mławskiego zatwierdził  wyniki ogłoszonego konkursu i dokonał wyboru 

oferty złozonej przez  Fundację  „Odzyskać Radość" z siedzibą w Bogurzynie. 

27 lutego 2020 roku Powiat Mławski podpisał z Fundacją umowę na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla 

osób przewlekle psychicznie chorych na 50 miejsc w miejscowości Bogurzyn na okres od 1 marca 2020 roku              

do 28 lutego 2023 roku. 

Kwota odpłatności za pobyt w Domu ustalana została Zarządzeniem Starosty Mławskiego na okres 1 roku.                

W roku 2020 odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie wynosiła - 4 104,00 zł.  

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy zostanie przedstawione Zarzadowi Powiatu Mławskiego przez Fundację 

po zakończeniu okresu trwania umowy.  

 

3.2. Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe – tryb pozakonkursowy. 

 

Zadania z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki: 

Poza otwartym konkursem ofert zawarto i rozliczono 4 umowy na kwotę 6 400,00 zł. z przeznaczeniem na: 

„Konkurs Historyczny Patria Nostra – Edycja Mazowsze”, „Koncerty wokalno-instrumentalne”, Wakacyjne 

spotkanie mieszkańców Starej Otoczni”, „ Obóz sportowy dla dzieci młodzieży w sekcji piłki siatkowej chłopców, 

piłki ręcznej dziewcząt oraz lekkiej atletyki”. 
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Część III 

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

zadań.  

 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Mławskiego. 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Mławskiego opracowana została na lata 2014 – 2020 i przyjęta uchwałą                       

Nr XLII/315/2014 Rady Powiatu Mławskiego w dniu 29.10.2014 roku. 

Informacja z zakresu zadań realizowanych w 2020 roku w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 

2014-2020, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Raportu. Informacja opracowana została na podstawie 

materiałów i dokumentów zebranych przez Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego 

w Mławie. 

 
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 2020 roku prze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                      

w Mławie: 

1) Pomoc w likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania - likwidacja barier architektonicznych dla 

19 osób na kwotę 134 939,00 zł.  

2) Współfinansowanie wyjazdów osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne - dofinansowanie 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – dla 94 osób na kwotę 

122 125,00 zł.  w tym: 

a) dla 58 osób dorosłych – na kwotę: 80 588,00 zł. 

b) dla 14 opiekunów osób dorosłych –  na kwotę: 13 453,00 zł. 

c) dla 11 dzieci – na kwotę: 16 902 zł. 

d) dla 11 opiekunów dzieci –  na kwotę: 11 182,00 zł. 

3) Promocja postaw prorodzinnych i pozytywnego wzorca rodziny - w 2020 roku kontynuowana była akcja 

informacyjna  mającą na celu propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. W ramach promocji rodzinnych 

form pieczy zastępczej, informacja na temat poszukiwania rodzin zastępczych zawodowych                                       

i niezawodowych była zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                     

w Mławie: www.pcprmlawa.eu, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie, lokalnych 

portalach: www.codziennikmlawski.pl. Ogłoszenia dotyczące poszukiwania rodzin zastępczych zawierały 

warunki jakie należy spełnić, aby być rodzicem zastępczym oraz dane teleadresowe, gdzie osoby zainteresowane 

mogą uzyskać wszelkich niezbędnych informacji w powyższej sprawie.  

4) Aktywizacja rodzin w kierunku tworzenia grup wsparcia – z uwagi na fakt, iż wprowadzono na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ze względu na 

zalecane ograniczenia w kontaktach międzyludzkich, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie nie 

organizowało grup wsparcia dla rodzin zastępczych w roku 2020.  

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

społecznej – w 2020 roku pracownicy pracujący na rzecz rodziny i dziecka (3 koordynatorów, pracownik 

socjalny, specjalista pracy z rodziną/pedagog, psycholog) ze względu na sytuację epidemiczną uczestniczyli                

w bezpłatnych szkoleniach on-line. 

6) Prowadzenie wszechstronnej pracy z rodziną i wykorzystywanie różnorodnych technik i metod:    Prowadzono 

nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka.  

W 2020 roku do Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie zgłosiło się 2 kandydatów do pełnienia 

funkcji niezawodowej rodziny zastępczej (małżeństwo). Z uwagi na fakt, iż wprowadzono na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ze względu na 

zalecane ograniczenia w kontaktach międzyludzkich, Centrum nie organizowało grup wsparcia dla rodzin 

zastępczych  w roku 2020.  

http://www.codziennikmlawski.pl/


Strona 18 z 82 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie systematycznie czuwa nad prawidłowym procesem 

wychowawczym dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, sprawuje nadzór nad wypełnianiem 

obowiązków rodzin zastępczych oraz współpracuje w tym zakresie z:  

sądami, gdzie współpraca ta polegała na występowaniu z wnioskiem o uregulowanie sytuacji prawnej dzieci, 

przekazywaniu informacjei o funkcjonowaniu dzieci w rodzinach zastępczych, składaniu wniosków                                  

o rozwiązanie rodziny zastępczej z powodu stwierdzonych nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu; 

ośrodkiem adopcyjnym, z którym kontaktuje się głównie w momencie zgłaszania informacji o dzieciach                                 

z uregulowaną sytuacją prawną, a także obecności podczas posiedzeń Zespołu do spraw okresowej oceny 

sytuacji Dziecka; w 2020 roku do Wojewódzkiego Ośrodka  Adopcyjnego Oddział Zamiejscowy                            

w Ciechanowie zostało zgłoszonych 9 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej.  

ośrodkami pomocy społecznej, m. in. w celu zgromadzenia dokumentacji niezbędnej do umieszczenia dziecka 

w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej. Z ośrodkami pomocy społecznej współpracowano również               

w celu ustalenia sytuacji rodziców biologicznych, możliwości powrotu dzieci z pieczy zastępczej oraz 

partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.  

innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie w celu zawierania porozumień w sprawie przyjęcia, 

warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej 

i wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo - 

wychowawczej na terenie innych powiatów.  

szkołami w celu ustalenia sytuacji dydaktyczno – wychowawczej  dzieci oraz współpracy z rodzicami 

zastępczymi. W ocenie sytuacji dziecka i możliwości jego powrotu do domu oraz ocenie rodziny  zastępczej, 

ważne jest m.in. ustalenie czy rodzina zastępcza interesowała się postępami dziecka w nauce, jego 

zachowaniem, frekwencją i funkcjonowaniem w środowisku  szkolnym.  

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonywał oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie 

zastępczej, konsultując się m. in. rodziną zastępczą lub rodzinnym domem dziecka,  z przedstawicielami ośrodka 

adopcyjnego, sądu, właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, Policji, 

służby zdrowia, instytucji oświatowych, psychologiem, a także z osobami bliskimi dziecku, np. rodzicami 

naturalnymi. Dokonując oceny dziecka w rodzinie zastępczej ustala się aktualną sytuację socjalno-bytową 

rodziny zastępczej, sytuację szkolną dziecka, jego stan zdrowia i aktualne potrzeby. Dużo uwagi poświęca się 

analizie stosowanych metod pracy z dzieckiem przez rodzinę zastępczą. Ważnym elementem podczas 

dokonywania oceny jest  zasadność dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej i podjęcie decyzji o działaniach 

w kierunku powrotu dziecka do rodziców biologicznych, jeżeli na to pozwala sytuacja lub  o skierowaniu dzieci 

do przysposobienia.  

W 2020 roku odbyło się 129 posiedzeń Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających                  

w rodzinnej pieczy zastępczej, które przekazano do właściwego Sądu. W związku z sytuacją rozprzestrzeniania 

się wirusa SARS-CoV-2 oraz utrzymywaniem się stanu epidemii, większość posiedzeń Zespołu do spraw 

okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej odbywało się zaocznie.  

W 2020 roku do Sądu  złozono 5 pozwów o alimenty. Z uwagi na niepłacenie zasądzonych alimentów,                        

w przypadku 3 rodziców biologicznych tut. Centrum przesłało pismo do komornika sądowego w celu wszczęcia 

egzekucji.  

 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku na pomoc dla wychowanków placówek opiekuńczo – 

wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz  młodzieżowych ośrodków socjoterapii 

wydatkowano łącznie   119 413,16zł,  z tego: 

Dla 17 wychowanków na kontynuowanie nauki            57 122,88zł.  

Dla 8 wychowanków na usamodzielnienie                                   50 336,00zł.   

Dla 6 wychowanków na zagospodarowanie                                 11 954,28zł. 

 

W ramach programu „Dobry start” na 45 dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej i 1 osobie 

usamodzielnianej,  wypłacono świadczenie w wysokości 13.500,00zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

2.1.2.  Najważniejsze cele i zadania realizowane w 2020 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. 
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Do zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej należy zapewnienie kompleksowej pomocy psychologicznej                         

i prawnej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego. Placówka udzielała 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 2020 roku w udzielono 2601 porad specjalistycznych, z których skorzystało 534 osób, w tym 122 osoby 

uwikłane w przemoc. 

Na realizację powyższych zadań własnych powiatu  w 2020 roku wydatkowano kwotę 385 659,00 zł. 

 

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

kadra doskonali się zawodowo poprzez szkolenia, warsztaty, konferencje oraz superwizję grupową i superwizję 

koleżeńską. W 2020 roku superwizja grupowa była prowadzona dla pracowników merytorycznych Zespołu 

Ośrodków Wsparcia.  

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 65 osób, w tym psychoterapia par 6 osób (3 pary) i psychoterapia rodzin 10 osób                  

(4 rodziny).  

Prowadzone były zajęcia SZKOŁA DLA RODZICÓW. W warsztatach uczestniczyło łącznie 18 osób. Odbyły się               

4 edycje warsztatów. Prowadzona była grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.                   

Grupa liczyła 4 osoby. Z uwagi na pandemię koronawirusa odbyły się tylko 2 spotkania. 

Prowadzone były warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci. W ośmiu spotkaniach uczestniczyło 6 dzieci. 

Warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 8 – 12 lat były prowadzone przez pracowników socjalnych. 

W ramach warsztatów poruszane były tematy: poznaję i nazywam emocje, poznaję siebie, poznaję innych, ćwiczę 

umiejętności współpracy w grupie, doskonalę umiejętności komunikacji, poznaję nowe środowisko   i ciekawych 

ludzi, uczę się zasad życia społecznego, uczę się zdrowych nawyków – dbam o siebie, dbam o środowisko.                       

W warsztatach brało udział 6 osób.  

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

przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie. 

Działania wyznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego: 

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 „Hejt – Twoja 

odpowiedzialność”, 

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 z części raportu, 

5) prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; Zadanie realizowane od 2006 

roku. Wydatki poniesione w 2020 roku w ramach realizacji porozumienia  to kwota 447 165,00 zł (dotacja).               

W 2020 roku 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, 

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. 

 

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

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

z dnia 24 lutego 2016 roku.  

Realizacja celów programu w 2020 roku.:  

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

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

instytucji, celem podniesienia kompetencji zawodowych i wymiany doświadczeń: 

1) 7 września 2020 roku zorganizowano i przeprowadzono szkolenie „Praktyczna realizacja przepisów             

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK”,  w którym  uczestniczyło 

30 osób, w tym członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. 

2) 8 września 2020 roku zorganizowano i przeprowadzono szkolenie „Charakterystyka pracy ze sprawcami 

przemocy w rodzinie, w tym praca socjalna z osobami stosującymi przemoc w ramach procedury NK,                           

w którym uczestniczyło 30 osób. 

3) Przeprowadzono szkolenie dla 11 policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego KPP Mława                           

w  zakresie diagnozowania przemocy w rodzinie podczas interwencji. Szkolenie odbyło się w dniach 15, 

16, 21, 23, 25, 30 września 2020 roku i było prowadzone przez psychologa oraz dyrektora Zespołu 

Ośrodków Wsparcia. 

4) Szkolenie pn. „Prawne możliwości zobowiązania sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia lokalu 

zajmowanego z osobą doświadczającą przemocy". Szkolenie w dniu 09.12.2020 roku poprowadził 

Prokurator Adam Grochoła. Uczestnikami byli przedstawiciele Zespołów Interdyscyplinarnych oraz 

funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Podczas spotkania omówione zostały nowe 

uprawnienia nadane policjantom przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. 

Zadanie:  Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Realizator – Pełnomocnik, Przedstawiciele instytucji uczestniczących w Programie, organizacje pozarządowe. 

Nie nawiązano współpracy z nowymi stowarzyszeniami.  

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 2020 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. Z uwagi na  

utrzymywaniem się stanu epidemii w związku z sytuacją rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz 

członkowie Zespołu utrzymywali  kontakt mailowy i telefoniczny.   

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

w Mławie - Prokurator Rejonowy bierze udział w spotkaniach i bieżących konsultacjach dotyczących 

problemów przemocy w rodzinie. 

3) Spotkania przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych na rzecz przeciwdziałania przemocy                     

w rodzinie w celu wypracowania schematu działań systemowych. Spotkania odbyły się w dniach: 

21.01.2020 roku, 25.02.2020 roku, 08.06.2020 roku, 07.08.2020 oku., 24.11.2020 roku. 

4) W ramach realizacji celu samorządy gminne prowadzą gminne programy przeciwdziałania przemocy                 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W każdej gminie powołany jest i działa Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 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 2020. 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.  

Zadanie: Opracowane i wdrożone procedury działania przez instytucje pracujące w obszarze pomocy 

osobom uwikłanym w przemoc. 

Wszystkie gminy w powiecie mławskim powołały Zespoły Interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i realizują procedurę Niebieskie Karty. Instytucje:  SPZOZ w Mławie, Szkoła 

Podstawowa Nr 3 w Mławie, Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie,  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

w Mławie, Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie, opracowały i wdrożyły we wcześniejszych latach 

procedury nadal realizują. 
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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. Zadanie realizowane poprzez organizowanie szkoleń                 

i warsztatów przez poszczególnych realizatorów. 

Pełnomocnik, Zespół Ośrodków Wsparcia: 

1) W dniu 7 września 2020 roku zorganizowano i przeprowadzono szkolenie „Praktyczna realizacja 

przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK”, w którym 

uczestniczyło 30 osób. 

2) Szkolenie „Charakterystyka pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie, w tym praca socjalna z osobami 

stosującymi przemoc  w ramach procedury NK,  uczestniczyło 30 osób. 

3) Szkolenie dla 11 policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji                    

w Mławie w zakresie diagnozowania przemocy w rodzinie podczas interwencji. Szkolenie odbyło się                       

w dniach 15, 16, 21, 23, 25, 30 września 2020 roku. 

4) Szkolenie online „Prawne możliwości zobowiązania sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia lokalu 

zajmowanego z osobą doświadczającą przemocy", uczestniczyło 20 osób. 

Zadanie: Zapewnienie superwizji osobom działającym w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

(liczba przeprowadzonych superwizji).  

W 2020 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. 

Superwizja grupowa dla pracowników Zespołu prowadzona przez certyfikowanego superwizora Agnieszkę 

Machnowską psychologa klinicznego, psychoterapeutę w instytucie Psychologii Zdrowia PTP– uczestniczyło  

w niej w niej 8 osób.  

Superwizja grupowa dla członków zespołów interdyscyplinarnych prowadzona była przez Renatę Durdę 

Kierownika Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przy Instytucie 

Psychologii Zdrowia.   – uczestniczyło w niej 7 osób (6 przewodniczących ZI i pełnomocnik). Superwizja była 

finansowana ze środków gmin.  

4) Cel operacyjny - Zapobieganie negatywnym skutkom zjawiska przemocy w rodzinie. 

W 2020 roku z pomocy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie skorzystało 122 

osób doświadczające przemocy w rodzinie. Udzielono tym osobom 1077 porad specjalistycznych. 

Z pomocy w postaci całodobowego schronienia skorzystały 34 osoby, w tym 20 dzieci. 

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

w zakresie psychiatrii. 

Lekarz psychiatra zatrudniony w ramach umowy zlecenie od 05.02.2020 roku do 31.12.2020 roku udzielał 

konsultacji psychiatrycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych doświadczających przemocy                          

w rodzinie - liczba udzielonych konsultacji - 38. 

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

(liczba placówek, świetlic, liczba dzieci korzystających).  

Miasto Mława: Dofinansowywanie świetlicy „Promyk” prowadzonej przez SWM-L „Zawkrze”. 

Zadanie: Prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szreńsku: na terenie gmin prowadzony jest 1 punkt konsultacyjny                      

ds. przeciwdziałania przemocy w Rodzinie. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie: prowadzony jest Punkt Konsultacyjno – Informacyjny                   

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Mławie. 

Gmina Wiśniewo: prowadzony jest 1 Punkt Konsultacyjny. 

Gmina Radzanów: prowadzony jest 1 Punkt Konsultacyjny. 

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: 

Realizator: Pełnomocnik, placówki oświatowe, Policja, ZOW (liczba programów, warsztatów, ilość 

uczestników): 

1) Warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 8 – 12 lat były prowadzone przez pracowników 

socjalnych Zespołu Ośrodków Wsparcia. W ramach warsztatów poruszane były tematy: poznaję                           
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i nazywam emocje, poznaję siebie, poznaję innych, ćwiczę umiejętności współpracy w grupie, doskonalę 

umiejętności komunikacji, poznaję nowe środowisko i ciekawych ludzi, uczę się zasad życia społecznego, 

uczę się zdrowych nawyków – dbam o siebie, dbam  o środowisko. W warsztatach wzięło udział 6 osób.  

2) Pedagog i psycholog Zespołu Ośrodków Wsparcia prowadziły warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci.               

W ośmiu spotkaniach uczestniczyło 6 dzieci. 

3) Zespół Ośrodków Wsparcia był partnerem realizacji projektu „Hejt – Twoja odpowiedzialność” 

realizowanego w okresie  od 16.07.2020 roku do 15.12.2020 roku przez Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych ,,Lepsze jutro”.  

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. 

Ponadto, został opracowany i pilotażowo przeprowadzony program psychologiczno-terapeutyczny dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie, którego celem jest zmniejszenie negatywnych następstw przemocy                          

w życiu rodzinnym i społecznym oraz zwiększenie efektywności działań wobec sprawców przemocy                          

w rodzinie. Realizacja niniejszego programu jest rozszerzeniem oferty pomocy dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie realizowanej w powiecie mławskim. Realizacja programu była finansowana ze środków budżetu 

państwa.  W programie udział wzięło 11 os., w tym 3 kobiety.  

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. 

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 15.07.2020 roku 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).  

W 2020 roku pedagog, pracownik socjalna w Zespole Ośrodków Wsparcia przy udziale psychologa 

prowadziły warsztaty dla rodziców „Szkoła dla Rodziców”. W warsztatach uczestniczyło łącznie 18 osób. 

Odbyły się trzy edycje warsztatów. 

Zadanie: Programy profilaktyczne dla mieszkańców powiatu mławskiego.  

W okresie od 25 listopada do 10 grudnia 2020 roku na terenie powiatu mławskiego była prowadzona 

Kampania  „Biała Wstążka”. Kampania była wyjątkowa, bo po raz pierwszy całkowicie  prowadzona                 

w Internecie. Hasło internetowej kampanii: „Nie każda przemoc zostawia widoczny ślad". Działania miały 

charakter edukacyjny i skupiały się na przemocy psychicznej wobec kobiet. W ramach akcji opracowywano       

i udostępniano materiały psychoedukacyjne, filmy, ćwiczenia rozwojowe do samodzielnego wykonania.               

Na zakończenie Kampanii Biała Wstążka Zespół Ośrodków Wsparcia zorganizował szkolenie online „Prawne 

możliwości zobowiązania sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia lokalu zajmowanego z osobą 

doświadczającą przemocy". Uczestnikami byli przedstawiciele Zespołów Interdyscyplinarnych oraz 

funkcjonariusze KPP Mława. Podczas spotkania omówione zostały nowe uprawnienia nadane policjantom 

przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 roku  o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw. 

Z uwagi na epidemię COVID–19 nie zrealizowano programu „Bezpieczna Mławianka”. 

5) Cel operacyjny - Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących 

przemoc  w rodzinie. 

Zadanie: Oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie. Realizator: Zespół Ośrodków Wsparcia, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, ochrona zdrowia, oświata, gminne komisje rozwiązywania 

problemów alkoholowych, zespoły interdyscyplinarne. 

Realizator: Zespół Osrodków Wsparcia: 

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

2) program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 11 osób, 
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3) indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia – Powiatowy Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

uczestniczyła w pracach grup roboczych, na których prowadzono rozmowy z osobami podejrzanymi                           

o stosowanie przemocy w rodzinie. 

 

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

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

Zaplanowana kwota została wydatkowana w wysokości 23 599,56 zł.                                                                                 

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 2017 roku. 

W 2020 roku prowadzono oddziaływania korekcyjno–edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 

przeprowadzono 1 edycję programu (1 grupa – 10 osób). Na realizację oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych 

otrzymano dotację od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 8 460,00 zł. Dotację wykorzystano całości. 

                                                

2.5. Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie został przyjęty 

Uchwałą Nr XV/113/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku. Celem Programu jest 

zmniejszenie negatywnych następstw przemocy w życiu rodzinnym i społecznym oraz zwiększenie efektywności  

działań wobec  sprawców przemocy w rodzinie. Realizacja niniejszego programu jest rozszerzeniem oferty pomocy 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanej w powiecie mławskim. Realizacja programu była 

finansowana ze środków budżetu państwa. W programie udział wzięło 11 osób.  

Na realizację programupsychologiczno - terapeutycznego w 2020 roku otrzymano dotacę od Wojewody 

Mazowieckiego w wysokości 8 460,00 zł . Dotację wykorzystano w całości.  

 

2.6. 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 2018 roku.  

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 2020 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 31.12.2020 roku na terenie Powiatu Mławskiego funkcjonowało 60 rodzin zastępczych i 1 rodzinny dom 

dziecka, w których przebywało łącznie 98 dzieci, w tym:  

1) 13 niezawodowych – 14 dzieci,  

2) 2 zawodowe –  7 dzieci,  

3) 1 rodzinny dom dziecka – 8 dzieci, 

4) 44 spokrewnionych – 69 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wypłacono łącznie  1  147 745,17zł,                         

tj. 1 020 401,80 zł. (świadczenia) + 127 343,37 zł. (wynagrodzenia wraz  z pochodnymi).  

 

Od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wypłacono dodatek wychowawczy z Programu 500+, na dzieci 

przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 409 301,50 zł., zgodnie  z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 Pomoc pieniężna dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych dotyczyła:  

1) kontynuowania nauki dla 10 osób – 53 476,67 zł.  

2) usamodzielnienia dla 9 osób          – 45 106,00 zł.  

3) zagospodarowania dla 4 osób        – 10 284,96 zł.  

Łącznie pomocy udzielono 23 osobom na kwotę 108 867,63 zł.  
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2.7. Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie na 2020 rok przyjęty uchwałą                        

Nr 437/2020 Zarządu Powiatu Mławskiego w dniu 15 lipca 2020 roku.  

Placówka ma zasięg ponadlokalny, swoją ofertę kieruje do mieszkańców powiatu mławskiego. Zainteresowanie 

placówką oraz oferowanymi formami pomocy z roku na rok jest coraz większe, o czym świadczy  coraz  większa  

liczba  osób z  niepełnosprawnością  intelektualną zgłaszających się do korzystania z usług Domu. Pomimo 

statutowej liczby miejsc wynoszącej 41, liczba osób korzystających z usług Domu w 2020 roku wynosiła 47 osób,  

w tym: 18 kobiet i 29 mężczyzn.  Z powodu złego stanu zdrowia 2 osoby w ciągu roku zrezygnowały z usług 

świadczonych przez Środowiskow Dom Samopomocy. 

Środowiskowy Dom  Samopomocy w Mławie zapewniał swoim uczestnikom usługi transportowe polegające na 

dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania i odwożenia po zajęciach samochodem służbowym marki 

Volkswagen Transporter przystosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym jednej osoby na 

wózku inwalidzkim. Z usług transportowych świadczonych przez Dom w ciągu roku korzystało 28 uczestników. 

Liczba uczestników wnoszących opłatę za usługi świadczone przez Placówke, na dzień 31 grudnia 2020 roku –                  

to 25 ucestników.  

Formy i efekty prowadzonej działalności Środowiskowego Domu samopomocy w Mławe w 2020 roku: 

Usługi były świadczone w formie zajęć grupowych i indywidualnych w poszczególnych pracowniach, zgodnie                          

z ustalonym dla każdego uczestnika Indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego i jego 

aktualnymi potrzebami psychofizycznymi.  

 

Średnia dzienna liczba uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku: 

  - 4 uczestników   korzystało z zajęć plastycznych, 

  - 5 uczestników korzystało z zajęć rękodzielniczych, 

 -  3 uczestników korzystało z zajęć technicznych, 

 -  4 uczestników w korzystało z zajęć kulinarnych; 

 -  4 uczestników korzystało z zajęć kulturalno – oświatowych, 

 -  4 uczestników korzystało z zajęć krawieckich, 

 -  4 uczestników korzystało z zajęć informatycznych, 

 -  5 uczestników korzystało z zajęć logopedycznych, 

 -  4 uczestników korzystało z zajęć przyrodniczo-poznawczych, 

 -  6 uczestników korzystało z treningu umiejętności praktycznych. 

 

Średnia liczb osób, które w 2020 roku korzystały z prowadzonych zajęć świetlicowych:  

-  25  uczestników korzystało z socjoterapii - zajęcia grupowe z psychoedukacji, 

-  26  uczestników korzystało socjoterapii – zajęcia grupowe relaksacyjne, 

-  23  uczestników korzystało z psychoterapii- zajęcia grup. psychoedukacyjne;, 

-  26  uczestników korzystało z psychoterapii - zajęcia grupowe ,,spotkania społeczności terapeutycznej”, 

-  24  uczestników korzystało z kinezyterapii, 

 -   6 uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi korzystało z zajęć ogólnousprawniających z   

        rehabilitantem,  

-  25 uczestników korzystało z treningu wyglądu zewnętrznego, 

-  24 uczestników korzystało z treningu nauki higieny, 

-  25 uczestników  korzystało z treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi, 

-  25 uczestników korzystało z treningu umiejętności spędzania czasu wolnego prowadzonego w formie  

        biblioterapii, 

-  26 uczestników korzystało z treningu umiejętności spędzania czasu wolnego  prowadzonego w formie  

        multimedialnych zajęć muzycznych i filmowych, 

- 25 uczestników korzystało treningu umiejętności spędzania czasu wolnego prowadzonego w formie zajęć  

       muzycznych (nauka śpiewu i gry na inst.), 

- 26 uczestników korzystało z treningu umiejętności spędzania czasu wolnego prowadzonego w formie nauki  

       tańca nowoczesnego i przygotowań do przedstawień teatralnych. 

 

Całość środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy                      

w Mawie w 2020 roku z budżetu Wojewody Mazowieckiego wynosiła 948 084,00 zł. (w tym:  kwota z rezerwy 

celowej z programu ,,Za Życiem” 64 575,00 zł. która została opisana w pkt 3.6 Raportu „Wspieranie osób 

niepełnosprawnych”.).   Dotacja został wydatkowana w całości.    
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W 2020 roku, związku z rozwijającą się pandemią zakażeń koronawiusem, zgodnie z poleceniem Wojewody 

Mazowieckiego, działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie została czasowo zawieszona na 

świadczenie usług dla uczestników. 

W związku z powyższym, uczestnicy Domu otrzymali instrukcje postępowania i przydatne numery telefonów do 

instytucji,  m. in. do przychodni, stacji Sanepid,  a także do pracowników i dyrektora Ośrodka.  

Pracownicy Domu wypracowali nowe metody pracy i kontaktu z uczestnikami i ich rodzinami. Znaczna część 

uczestników dostosowała się do formy zajęć zdalnych i bardzo chętnie wykonywała zlecone prace, była aktywna na 

portalach społecznościowych, gdzie dzielili się efektami swojej pracy, przesyłali zdjęcia mms na telefony 

komórkowe pracowników Domu. Połączenia odbywały się również poprzez aplikację „MESSENGER” - wideo 

rozmowa telefonicznie oraz SMS/MMS średnio 2 razy w tygodniu. Podczas połączeń rozmawiano m. in.                       

o postępach w pracy, samopoczuciu, możliwości „e-kontaktu” – rozmowa telefoniczna z psychologiem lub 

socjoterapeutą w godzinach pracy Środowiskowego Domy Samopomocy w Mławie.  

Praca członków Zespołu Wspierająco-Aktywizującego w okresie pracy zdalnej ukierunkowana była na utrzymanie 

stałego kontaktu telefonicznego, e-mailowego czy osobistego – przy zachowaniu bezwzględnych zasad 

bezpieczeństwa, terapeuty z grupą oraz powadzenie monitoringu stanu psychicznego uczestników. Pracownik 

socjalny w razie konieczności umawiał wizyty do specjalistów, a także służył wsparciem w wypełnianiu wniosków 

do PFRON o dofinansowanie ze środków programu: „Pomoc osobom niepełnoprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Terapeuci przygotowywali materiały 

dydaktyczne, które później były rozwożone do domów uczestników.  

Ponadto, w okresie od 16 marca 2020 roku do 31 maja 2020 roku kadra Środowiskowego Domu Samopomocy                     

w Mławie, z zakupionego przez powiat mławski materiału, szyła bawełniane maseczki – praktyczne i estetyczne, 

które można prać w temperaturze do 60 st. C, a które również pozwoliły dbać o zdrowie i bezpieczeństwo. Podobnie 

jak w całej Polsce, ta inicjatywa była odpowiedzią na realne potrzeby lokalnej społeczności oraz służb. Całą akcję 

koordynowało Starostwo Powiatowe w Mławie. 

 

2.8. W związku z przystąpieniem przez Powiat Mławski do projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych                     

w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” koreślonego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja 

Rozwoj na lata 2014 – 2020, w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym, P1 9iv: 

Ułatwienie dostępu do przystępnych czasowo, trwałych oraz wysokiej jakiości usług, w tym opieki zdrowotnej                  

i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie  

współuczestniczyło   w realizacji projektu. Wykonywane były następujące zadania: 

1) zwierane umowy użyczenia na zakupiony sprzęt z oprogramowaniem z osobami  

z rodzinnej pieczy zastępczej i rodzinnymi domami dziecka, 

2) sporządzenie sprawozdań częściowych i końcowych w imieniu Powiatu Mławskiego z realizacji projektu, 

3) przekazywanie nieodpłatnie zakupionego sprzętu z oprogramowaniem oraz środków ochrony indywidualnej   

   rodzinom zastępczym. 

 

Programem „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” objęto 61 rodzin. 

Rodzinom przekazano 65 komputerów, 44 drukarki, 1 TV oraz 1.625 maseczek jednorazowych, 8.000 par 

rękawiczek, 300 litrów płynu do dezynfekcji. 

 

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczyc w Kowalewie, w 2020 roku                   

w związku realizacja projektu: 

1) utworzyło pokój izolacji dla chorego dziecka, który został zaopatrzony w niezbędne wyposażenie  

2) zakupiło sprzęt niezbędny do nauczania zdalnego (1 telewizor, 39 laptopów, 5 komputerów i 8 drukarek)                    

z przeznaczeniem dla dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

Ponadto w ramach powyższego programu przekazano 250 sztuk maseczek ochronnych, 2600 par rękawiczek                   

i 180 litrów płynu do dezynfekcji.  

 

Na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Powiat 

Mławski otrzymał kwotę 375 850,00 zł. Wartość realizacji projektu – 357 989,40 zł. Kwota zwrócona –                       

17 860,60 zł. 
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2.9. Od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wypłacono świadczenie z programu „Dobry Start” na dzieci 

przebywające  w rodzinnej pieczy zastępczej i 1 osobie usamodzielnianej,  w wysokości  20 100,00zł.  

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.  

 
2.10.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w 2020 roku 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 2020 roku łącznie  wypłacono 409 301,50zł. 

 

2.11.  Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany 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. 

Ogólna kwota dotacji przyznana na lata 2017 - 2021  wynosiła – 556 600,00 zł.,  

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”. W ramach programu Bursa 

Szkolna otrzymała w 2020 roku 600,00 zł. dotacji, za która zakupiono ręczniki oraz 8 kompletów pościeli jako 

niezbędne wyposażenie pokoi i łazienki w celu utrzymania odpowiedniej higieny. Zakupione ręczniki oraz 

komplety pościeli podniosły standard wyposażenia oraz poprawiły warunki dla osób użytkujących pokoje.  

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

i jego rodziny”.  W 2020 roku dotacja na realizację tego zadania wyniosła 148 138,01 zł. W roku 2020 zgodnie   

z porozumieniem przeprowadzono łącznie 2340 godzin specjalistycznych zajęć stymulujących dziecko na 

wczesnym etapie jego rozwoju, mających bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej samodzielności i lepszej 

jakości życia w okresie dorosłym, a także wspierających jego rodzinę. Praca z dziećmi z grupy docelowej miała 

charakter wieloprofilowego oddziaływania na zaburzenia. Zajęcia prowadziło 28 nauczycieli specjalistów, 

którzy zostali zatrudnieni na umowy cywilno-prawne.  

W ramach wyżej wymienionych zajęć odbyło się:  

142 godziny rehabilitacji,  

506 godzin terapii metodą integracji sensorycznej,   

559 godzin neurologopedii, 136 godzin logopedii, 

213 godzin terapii pedagogicznej(z oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem i tyflopedagogiem), 

63 godziny terapii psychologicznej (w tym Trening Umiejętności Społecznych). 

552 godziny terapii behawioralnej,  

16 godzin terapii ręki z wykorzystaniem terapii taktylnej,  

24 godziny terapii ruchem,gimnastykikorekcyjno-kompensacyjnej z elementami masażu,  

96 godzin zajęć z elementami dogoterapii,  

24 godzinymuzykoterapii,  

9 godzin terapii ręki.  

Zajęciami objęto 72 dzieci z poważnymi deficytami rozwojowymi, np.: z autyzmem, z obciążonym wywiadem 

okołoporodowym, z zespołem Westa, zespołem Downa, zespołem genetycznym Kabuki, z wrodzoną wadą 

rozwojową jelit oraz dysplazją oskrzelowo – płucną, z opóźnieniem psychoruchowym, nadruchliwością, 

mukowiscydozą, wodogłowiem komorowo-przedsionkowym, opóźnionym rozwojem mowy, mózgowym 

porażeniem dziecięcym, nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym (w motoryce małej i dużej, w mowie 

czynnej i biernej), niedosłuchem zmysłowo – nerwowym głębokiego stopnia, niedowidzeniem obuocznym, 

wcześniaki (w tym skrajne wcześniaki) także urodzone w zamartwicy. Najmłodszy uczestnik zajęć miał                      

7 miesięcy, najstarszy 7 lat,  

W ramach programu udzielano wsparcia psychologicznego rodzicom, tj. udzielano specjalistycznej informacji 

dotyczącej problemów rozwojowych dziecka oraz wskazówek i instruktażu do kontynuacji pracy z dzieckiem           

w domu, wskazywano właściwe dla dziecka   i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, 

wskazywano jednostki udzielające dzieciom specjalistyczną pomoc. Ze środków Programu doposażono 

placówkę do potrzeb wielospecjalistycznych działań w  niezbędne, nowoczesne pomoce do zajęć Integracji 
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Sensorycznej, zajęć logopedycznych i neurologopedycznych, terapii behawioralnej, zajęć treningu umiejętności 

społecznych oraz zajęć pedagogicznych i psychologicznych. Ponadto zadbano o promocję Programu                          

w środowisku lokalnym. Na potrzeby akcji informacyjnej rozwieszono plakaty i banery informacyjne, 

rozdano  ulotki, długopisy i bawełniane torby z logo programu  i adresem placówki. Zostały one 

rozpropagowane w przychodniach lekarskich na terenie Powiatu Mławskiego, w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Mławie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, szkołach, przedszkolach, 

Ośrodkach Pomocy Społecznej, Urzędach Gmin, w Urzędzie Miasta Mława oraz w Starostwie Powiatowym                 

w Mławie, itp. 

 

2.12.  Uchwałą Nr 337/2020 z dnia 6 lutego 2020 roku Zarząd Powiatu Mławskiego wyraził zgode na na złożenie 

przez Powiat Mławski wniosku w otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Od zalezności                                     

ku samodzielności” – edycja 2020 rok ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Realizatorem programu miał być Zespół Osrodków Wsparcia w Mławie. Powiat Mławski złożył w dniu 10 lutego 

2020 roku wniosek w ramach projektu pn. „O tym co w głowie”, który powstał w celu umożliwienia osobom                     

z zaburzeniami psychicznymi, ze sfokusowaniem  na grupie dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, 

pokonania trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne zasoby               

i możliwości nie są w stanie samodzielnie ich pokonać. Cel ten miał być realizowany poprzez poszerzenie oferty 

specjalistycznej na terenie powiatu mławskiego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co niewątpliwie wpłynęłoby 

na zwiększenie oparcia społecznego dla nich, polegającego na  podtrzymywaniui zdobywaniu kompetencji 

niezbędnych do samodzielnego aktywnego życia,  organizowaniu w środowisku społecznym pomocy ze strony 

rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych i instytucji. Cel projektu miał być realizowany również poprzez 

promowanie i kształtowanie  wobec osób z zaburzeniami psychicznymi  postaw zrozumienia, akceptacji, 

życzliwości i tolerancji, a także integrację osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin                                                      

ze środowiskiem lokalnym. 

Kwota zadań w ramach projektu została oszacowana na poziomie 54 047,00 zł. z czego wkład własny wymagany 

był na poziomie 20% całości zadania. Zarząd Powiatu zabezpieczył w budżecie powiatu mławskiego środki                      

w wysokości 10 032,40 zł. Dofinansowanie zadania miałao wynieść 80% całości kwoty zadania.  

5 maja 2020 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowało ostateczną listę podmiotów, 

które uzyskały dofinansowanie w otwartym konkursie ofert w ramach programu „Od zależności                                  

ku samodzielności” - edycja 2020 roku. Z terenu województwa mazowieckiego dofinansowanie uzyskała tylko 

jedna oferta. Powiat Mławski nie otrzymał dofinansowania na realizację projektu.  

 

2.13. Lokalna polityka senioralna - działania na rzecz lokalnej polityki senioralnej realizowane są w powiecie 

mławskim od września 2017 roku.  Starosta Mławski  Zarządzeniem Nr 40/2017 z dnia 14.09.2017 roku 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. 

Potrzeby określone w „Raporcie o sytuacji i potrzebach osób starszych zamieszkujących na terenie Powiatu 

Mławskiego” opracowanym w 2018 roku na zlecenie Powiatu Mławskiego – roku w 2020 realizowane były                        

w głównej mierze przez jednostki pomocy społecznej oraz Urzędy Gmin. 

Mając na uwadze aktywność oraz uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym osób starszych uwzględniane są 

zadania priorytetowe w tworzonym corocznie Programie Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

3. Wspieranie osób niepełnosprawnych. 

 

3.1. Określenie zadań oraz wysokości środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dla Powiatu Mławskiego na 2020 rok Rada Powiatu Mławskiego określiła w Uchwale                  

Nr XV/116/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, a w dniu 14 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXI/154/2020                     

z dnia 14 grudnia 2020 roku dokonała zmian wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2020 

rok. 

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną 

zostały przyznane Powiatowi Mławskiemu  zgodnie z „Informacją Prezesa Zarządu PFRON o wysokości środków 
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przypadających wg algorytmu w 2020 roku na realizację zadań w planie finansowym Funduszu dla powiatu 

mławskiego”. 

Ostateczny podział środków PFRON w 2020 roku przedstawiał się następująco: 

145 555,10 zł. z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową, 

666 249,90 zł. z przeznaczeniem na rehabilitację społeczną. 

 

Łącznie na rehabilitację  zawodową przekazano kwotę 145 555,10 zł. z czego na: 

1) dofinansowanie wyposażenia stanowisk pracy -  1 stanowisko pracy na kwotę  40 000,00 zł. 

2)  rozpoczęcie działalność  gospodarczej dla 3 osób na kwotę 95 000,00 zł. 

3)  prace interwencyjne dla 3 osób na kwotę 10 555,10 zł. 

 

Łącznie na rehabilitację społeczną przeznaczono kwotę: 666 249,90 zł. z czego na:  

1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – dla 94 

osób na kwotę 122 125,00zł.,  

2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla 41 osób na 

kwotę 194 492,00 zł., 

3) dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 

309 osób na kwotę 349 632,90 zł.   

 

3.2. Powiat Mławski jako realizator „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku na 

wniosek Miasta Mława realizował projekt pn. „Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Mławie w celu likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania 

się i komunikowania.” 

W ramach projektu, zostały zlikwidowane bariery architektoniczne ograniczające osobom niepełnosprawnym 

swobodne poruszanie się po najniższej kondygnacji (piwnica) budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie.                    

W piwnicy znajduje się stołówka szkolna. W celu udostępnienia pomieszczeń na najniższej kondygnacji dla osób 

niepełnosprawnych wykonano: 

1) montaż balustrady i poręczy na klatce schodowej oraz zastosowano rozwiązanie techniczne umożliwiające 

zjazd platformy przyschodowej na najniższą kondygnację budynku w tym również i do stołówki szkolnej, 

2) w piwnicy wykonano nowe wejście do stołówki oraz pochylnię z poziomu korytarza do stołówki, 

3) zaadaptowano dwa pomieszczenia gospodarcze na łazienkę dla osób niepełnosprawnych. 

Realizacja projektu umożliwiła osobom niepełnosprawnym korzystanie z pomieszczenia stołówki szkolnej                             

i sąsiadującej z nią łazienki odpowiednio przystosowanej i wyposażonej do ich potrzeb. 

Koszt realizacji projektu obejmuje łącznie kwotę 114 827,57 zł., z czego kwota przyznana przez PFRON to środki  

w wysokości  49 338,50 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Miasta Mława.  

 

3.3. Powiat Mławski w 2020 roku po raz kolejny przystąpił do realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny 

Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem  

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 166 950.00 zł., wydatkowało łącznie z kosztami obsługi 

programu, które wynosiły 8 466,83 zł. - kwotę 138 725,83 zł.  

Formy wsparcia zrealizowane w 2020 roku 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 20 wniosków  i wypłacono 

dofinansowanie dla  19 osób na kwotę 93 906,50 zł.  

Moduł  II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Złożono 12 wniosków, wszystkie wnioski 

rozpatrzono pozytywnie i wypłacono dofinansowanie  w kwocie 36 352,50 zł.  

 

3.4. Powiat Mławskio w 2020 roku realizował program finansowany ze środków PFRON pn.  „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi” Moduł III. 

Pomoc finansowa w ramach Modułu III była udzielana osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia 

zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły możliwość korzystania (przez co najmniej 5 kolejnych 
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następujących po sobie dni roboczych w miesiącu) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Wysokość 

pomocy wynosiła 500 zł. miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. Okres na jaki mogło zostać przyznane 

świadczenie nie mógł być dłuższy niż 5 miesięcy. 

Wsparcie skierowane było do osób niepenosprawnych, które były uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, 

uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznych 

(Dzienny Dom Seniora +, Klub Seniora+), podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność 

finansowana jest ze środków PFRON, uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON               

i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne, pełnoletnich                    

(od 18 do 25 roku życia) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz pełnoletnich (od 18 do 24 roku 

życia) wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków 

wychowawczych. 

W ramach programu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie wpłynęło 225 wniosków z czego 205 

wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Środki finansowe otrzymane i wydatkowane na realizację Modułu III 

programu to 247 000,00 zł. 

 

3.5. W 2020 roku Powiat Mławski realizował projekt pn. „Dostosowanie dwóch toalet w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym w Mławie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo na III kondygnacji” 

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 71 200,00 zł., w tym:  

1) kwota przyznana i wykorzystana przez PFRON w wysokości  25 552,00 zł. 

2) udział innych niż PFRON źródeł finansowania projektu – środki własne w wysokości 45 648,00 zł. 

 

3.6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie w  2020 roku otrzymał dotację celową  w kwocie 64 575,00 zł.                       

z programu ,,Za życiem”. Dotacja została przyznana na 11 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi będącymi 

uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie. Za pozyskane środki finansowe została doposażona 

pracownia informatyczna - zakupiono specjalistyczne oprogramowanie, m.in.: „Krzyżówki”,  „A- MAZE – ING”, 

„Megamix”, „EASY GAMES”. Ponadto, zakupiono platformę wibracyjną, roweryki do rehabilitacji rąk i nóg.               

Do prowadzenia treningu spędzania czasu wolnego dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

zakupiono: puzzle, gry planszowe, X-box, a także sfinansowano w części szkolenie dla terapeuty.  Dotacja na 

realizację zadania została wydatkowana w całości.  

Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi zostały objęte w 2020 roku ćwiczeniami ogólnousprawniającymi 

prowadzonymi z rehabilitantem zatrudnionym w ramach dotacji celowej ,,Za życiem”- liczba przepracowanych 

godzin 37,5. 

 

 

4. Edukacja publiczna.  

 
4.1. Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkol ponadgimnazjalnych                                               

i ponadpodstawowych powiatu mławskiego realizowany jest w zawiązku z przyjętą Uchwałą                                    

Nr XXIII/178/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku. 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 21 września 2020 roku podjął Uchwałę Nr 486/2020 w sprawie przyznania 

Nagród Starosty Mławskiego dla Najlepszych Maturzystów w 2020 roku  zgodnie  z „Programem wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych  i ponadpodstawowych z terenu powiatu mławskiego". 

Nagrody przyznano 5-u maturzystom po 1000,00 zł. jednemu uczniowi z każdej  z  ponadgimnazjalnych szkół 

prowadzonych przez powiat mławski. 
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4.2. Programy Erasmus+. 

 

4.2.1. Zarząd Powiatu Mławskiego podjął Uchwałę Nr 45/2019 w dniu 16.01.2019 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie do programu Erasmus+ dla Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie, Zespołu Szkół Nr 2                        

w Mławie i Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie. W komunikacie Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Kształcenie 

i Szkolenia Zawodowe z dnia 03.06.2019 roku ukazały się wyniki konkursu wniosków złożonych  w terminie do 

12.02.2019 roku w ramach akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia 

Zawodowe w programie Erasmus+. Na liście rankingowej znalazły się szkoły prowadzone przez Powiat Mławski tj. 

Zespół Szkół Nr 2 w Mławie i Zespół Szkół Nr 4 w Mławie. Projekt był realizowany od 2019 roku, a w 2020 roku 

zakończyła się jego realizacja. Zespół Szkół nr 2 w Mławie w ramach programu realizował projekt 

,,Wykwalifikowany europejski specjalista z Mławy” w okresie od 01.06.2019 roku do 31.05.2020 roku. Wyjazd 

młodzieży wraz z opiekunami do Grecji odbył się w październiku 2019 roku. Na podstawie Uchwały  Nr 275/2019            

z dnia 30 października 2020 roku limit zobowiązań związanych z realizacją tego przedsięwzięcia w 2020 roku 

wynosił 33 238,00 zł. Zgodnie z umową Zespół Szkół Nr 2 w ciągu 60 dni od zakończenia realizacji projektu 

sporządził raport końcowy. Na tej podstawie Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 23 września 2020 roku 

dokonała refundacji poniesionych kosztów w wysokości 20% przyznanego dofinansowania.  

Zespół Szkół Nr 4 w Mławie w 2019 roku przystąpił do Projektu „Ekonomista i handlowiec na Europejskim 

Rynku pracy”, dofinansowanego z projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów                            

i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój. Wyjazd do Grecji pierwotnie zaplanowany był na marzec 2020 roku. Z uwagi na panujące obostrzenia 

związane z pandemią koronawirusa zdecydowano o jego przełożeniu na 2021 rok. Umowa została aneksowana. 

Przyznana dotacja na realizację projektu wynosi ogółem 226 181,13 zł. W 2020 roku w ramach projektu została 

wydatkowana kwota w wysokości 5 000,00 zł. na działania przygotowawcze (usługa szkoleniowa). Pozostała część 

środków zgodnie  z aneksem do umowy zostanie wydatkowana w 2021 roku.  

W miesiącu kwietniu 2021 roku 27 uczniów Zespołu Szkół Nr 4 wraz z 2 nauczycielami Zespołu Szkół Nr 4  

wyjechało do Grecji (Ekonomista  i handlowiec na europejskim rynku pracy).  

 

4.2.2. Uchwałą Nr 335/2020 Zarząd Powiatu Mławskiego w dniu 28.01.2020 roku udzielił pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie do dokonywania w imieniu Powiatu Mławskiego czynności związanych 

m.in. z realizacją projektu w ramach programu Erasmus+, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu 

Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie.  W 2020 roku Zespół Szkół nr 2 w Mławie 

uzyskał dofinansowanie projektu pn. „Praktyki Zawodowe szansą na lepszy start”. W komunikacie 

opublikowanym przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ 25 czerwca 2020 roku wniosek znalazł się na 206 

pozycji. Projekt realizowany będzie w okresie 14 miesięcy. Projekt  rozpoczął się 1 grudnia 2020 roku i zakończy 

31 stycznia 2022 roku. Kwota przyznanego dofinansowania to 109 206,00 euro.  I rata wynosi 87 364,80 euro.                 

W projekcie udział weźmie 60 uczniów i 6 nauczycieli. Ponowne przystąpienie do programu Erasmus+ pozwoli 

kontynuować zadania edukacyjne związane z potrzebą kształcenia młodzieży na europejskim rynku pracy.  

Na dzień  23 maja 2021 roku planowany jest wyjazd 60 uczniów ZS Nr 2 w Mławie z klas I-III wraz                                

z opiekunami do Grecji.  

 

4.2.3. Uchwałą Nr 498/2020 z dnia 7 października 2020 roku Zarząd Powiatu Mławskiego wyraził zgodę na 

przystąpienie przez Zespół Szkół Nr 1 w Mławie do projektu pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów 

i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(PO WER), którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu 

Erasmus+ w Warszawie. Projekt Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie pod nazwą „Zagraniczne staże szansą na wsparcie 

kluczowych zawodów ZS1 w Mławie” otrzymał dofinansowanie w wysokości 302 977,09 zł. Okres trwania 

projektu: od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku. Kwota dofinansowania przyznawana jest w II 

ratach. W ciągu 30 dni od wejścia w życie umowy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wypłaciła płatność 

zaliczkową  w wysokości  242 381,67 zł. będącą równowartością 80% maksymalnej kwoty dofinansowania. 

Płatność końcowa stanowi refundację lub pokrycie pozostałej części kosztów kwalifikowanych poniesionych przez 

beneficjentów w celu realizacji projektu. 2 maja 2021 roku planowany jest wyjazd 40 uczniów ZS Nr 1 Mławie 

wraz z 3 opiekunami do Grecji. 

 

4.2.4. Uchwałą 511/2020  z dnia 19 października 2020 roku Zarząd Powiatu Mławskiego wyraził zgodę na 

przystąpienie przez Zespół Szkół Nr 4 w Mławie im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. do projektu                         

pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”                        
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w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), którego realizatorem jest Fundacja 

Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie.  

W komunikacie opublikowanym przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ 25 czerwca 2020 roku projekt  

Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. pn. „Ekonomista i handlowiec na europejskim 

rynku pracy – edycja II” znalazł się na 425 pozycji i został zakwalifikowany do listy rezerwowej. Okres trwania 

projektu: od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku. Wartość dofinansowania to 380 566,13 zł.  Kwota 

dofinansowania przyznawana jest w II ratach. W ciągu 30 dni od wejścia w życie umowy Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji wypłaciła płatność zaliczkową w wysokości 304 452,90 zł. będącą równowartością 80% 

maksymalnej kwoty dofinansowania. Płatność końcowa stanowi refundację lub pokrycie pozostałej części kosztów 

kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów w celu realizacji projektu. 

Na przełomie maja i czerwca 2021 roku planowany jest wyjazd 50 uczniów i 4 opiekunów z ZS Nr 4 w Mławie  do 

Grecji.  

 

4.2.5. Zarząd Powiatu Mławskiego na posiedzeniu w dniu 19 października 2020 roku udzielił pełnomocnictw 

szczególnych dla Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie oraz Dyrektora 

Zespołu Szkół nr 4 w Mławie im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. we wszystkich relacjach z Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wynikających z udziału tych Placówek w konkursie wniosków                           

o akredytację w programie na lata 2021 – 2027, Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze kształcenia dorosłych, 

kształcenia  i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej. 

W 2020 roku Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 oraz Zespół Szkół Nr 4 wnioskowały o przyznanie Akredytacji 

w programie Erasmus na lata 2021-2027, która w przyszłości ułatwiłaby pozyskiwanie środków na zagraniczne 

staże dla uczniów. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. Przyznanie akredytacji jest gwarancją 

regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus.                

Na liście wniosków opublikowanej przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ wniosek Zespołu Szkół Nr 2 

znalazł się na 191 miejscu, Zespołu Szkół Nr 1 na 213 miejscu,  a Zespołu Szkół Nr 4 na 224 miejscu.  

 

4.3. Programy w zakresie wsparcia nauczania zdalnego.  

 

4.3.1. Powiat Mławski otrzymał grant w wysokości 99 987,93 zł. w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020”. Dzięki dofinansowaniu Powiat Mławski zakupił 33 laptopy i 9 tabletów dla uczniów  i nauczycieli szkół, dla 

których Powiat jest organem prowadzącym. W ramach grantu wykupiono także polisę ubezpieczeniową. Sprzęt 

został podzielony pomiędzy placówki oświatowe - Zespół Szkół Nr 1 w Mławie otrzymał 5 laptopów, Zespół Szkół 

Nr 2  w Mławie – 6 laptopów, Zespół Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie – 6 laptopów, Zespół 

Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r. w Mławie – 6 laptopów, I Liceum Ogólnokształcące im. 

Stanisława Wyspiańskiego w Mławie – 5 laptopów, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza 

Korczaka w Mławie – 5 laptopów i 9 tabletów. Zakupiony sprzęt służy uczniom i nauczycielom w prowadzeniu 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość w czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych                         

w szkołach.  

 

4.3.2. Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 427/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku wyraził zgodę na 

przystąpienie do realizacji projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do 

nauczania zdalnego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach X Osi priorytetowej 

„Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 

„Edukacja ogólna” – II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r. 

w Mławie.  

Od 2020 roku Powiat Mławski na mocy umowy o partnerstwie zawartej dnia 23 lipca 2020 roku z Zarządem 

Województwa Mazowieckiego realizuje ww. projekt. W ramach projektu II Liceum Ogólnokształcące w Zespole 

Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r. w Mławie otrzymało pakiet sprzętu w postaci: 8 zestawów 

komputerowych, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, 

monitora interaktywnego o łącznej wartości 112 594,20 zł. Ponadto zakupiono także pakiet oprogramowań 

wspierających naukę zdalną. W szkoleniach w zakresie nauczania zdalnego udział wzięło 10 uczniów i 4 

nauczycieli. Zgodnie ze złożonym wnioskiem szacunkowa wartość całego pakietu do nauki zdalnej, obejmującego 

dostawę sprzętu i oprogramowani oraz szkolenia uczniów i nauczycieli wynosi 129 358,00 zł. Pierwotnie projekt 
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miał zostać zrealizowany do 31 grudnia 2020 roku Z uwagi na sytuację związaną z pandemią Covid-19 okres 

realizacji projektu został wydłużony do dnia 30 czerwca 2021 roku.  

 

4.3.3. Rządowe wsparcie dla Nauczycieli  500 zł.  na naukę zdalną. Powiat Mławski otrzymał 152 500,00 zł. 

na 305 nauczycieli uprawnionych do otrzymania jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do 

Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, na podstawie § 10c  ust. 19 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19. 

Wpłynęły 292 wnioski, na podstawie których wypłacono świadczenia w wysokości 145 177,05 zł. oraz za kwotę 

7320,00 zł. zakupiono sprzęt do nauki zdalnej  (2 laptopy – I LO, ZS Nr 1;  2 tablety – ZS Nr 2, ZS Nr 3), który 

został przekazany do szkół.  

 

4.4. Programy w zakresie wsparcia doskonalenia zawodowego. 

 

4.4.1. Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 508/2020 w dniu 19 października  2020 roku wyraził zgodę na 

przystąpienie do realizacji projektu pn. „Zawód drogą do sukcesu - wsparcie uczniów i nauczycieli szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego” w ramach konkursu zamkniętego                                      

nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 

Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w partnerstwie z Liderem Projektu 

– Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Doskonalenie zawodowe będzie 

obejmowało uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie, Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie, Zespołu Szkół              

Nr 4 w Mławie im. Obrońców Mławy z Września 1939 r.  

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia łącznie 201 uczniów z trzech szkół - Zespołu Szkół               

Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. 

Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu dnia 12 października 2020 roku podjął decyzję                              

o przyznaniu dofinansowania. Realizacja projektu planowana jest od maja 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku.              

W ramach doskonalenia zawodowego uczniowie będą realizowali dodatkowe zajęcia z kompetencji kluczowych, 

przedmiotów zawodowych. Wezmą także udział w kursach dopasowanych do kierunku kształcenia oraz cyklach 

spotkań z doradcą zawodowym. Ponadto 166 uczniów odbędzie płatne staże u pracodawców.  

Udział w projekcie niesie także wymierne korzyści dla szkół - wszystkie otrzymają doposażenie pracowni do 

realizacji kształcenia zawodowego. Wsparciem zostanie objętych także 19 nauczycieli, którzy w ramach projektu 

będą mogli doskonalić się zawodowo poprzez studia podyplomowe i udział w kursach.  

21 października 2020 roku została zawarta umowa partnerska na rzecz realizacji projektu z Grupą Szkoleniowo 

Doradczą Europlus Sp. z o.o. Całkowita wartość wynosi 1 895 017,98 zł. przy dofinansowaniu ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości                                      

1 516 014,38 zł. 

Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną. 30 kwietnia 2021 roku została zawarta Umowa               

o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych a Grupą 

Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp. z o.o.  
 

4.5. Programy w zakresie infrastruktury szkolnej. 

 

4.5.1. Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 515/2020 z dnia 29 października 2020 roku wyraził akceptację 

dla wniosków złożonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski na 

przystąpienie do Rządowego Programu „Aktywna Tablica” oraz wyraził zgodę na złożenie przez Powiat Mławski 

wniosku do Wojewody Mazowieckiego o uzyskanie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych                      

w formie laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez 

ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, tablicy interaktywnej, 

projektora, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku lub interaktywnego monitora 

dotykowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów                

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. 
O dofinansowanie ubiegały się: Technikum Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, Technikum Nr 2 im. 
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Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Antoniny 

Mrozowskiej w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie, Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego  w Mławie, III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego                 

w Mławie, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie, II 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r., Technikum Nr 4                                           

w Zespole Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r., I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Mławie, Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego                 

im. Janusza Korczaka w Mławie, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczego im. Janusza Korczaka  w Mławie, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie.  

W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęły łącznie 773 

wnioski szkół na kwotę 10.699.156,92 zł. Wsparcie finansowe w ramach programu otrzymało 105 organów 

prowadzących dla 329 szkół na ogólną kwotę 4.585.760 zł. Spośród 13 szkół zgłoszonych przez Powiat Mławski, 

tylko jedna – Szkoła Podstawowa Specjalna w SOSW im. Janusza Korczaka w Mławie otrzymała dofinansowanie     

w wysokości 14 000,00 zł. W ramach dofinansowania zakupiono 5 laptopów za kwotę 17 500,00 zł. Środki                     

w wysokości 3 500,00 zł. stanowią środki własne powiatu.  

Rządowy program „Aktywna tablica” to program wieloletni. Szkoły, które nie otrzymały dofinansowania mogą 

wnioskować o nie w kolejnych latach.  Nabór w 2021 roku został zaplanowany na miesiąc maj.  

 

4.6. Programy stypendialne, zapewnienie dostępu do materiałów edukacyjnych.  

 

4.6.1. W  2020 roku Zespół Szkół Nr 4 w Mławie w Mławie im. Obrońców Mławy z Września 1939r. przystąpił 

do projektu stypendialnego realizowanego w roku szkolnym 2020/2021 na obszarze Województwa Mazowieckiego 

przez Departament Edukacji i Sportu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie. Celem projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” jest 

wzrost efektywności i skuteczności w zakresie kształcenia zawodowego, tak, aby odpowiadało ono na potrzeby 

zmieniającego się rynku pracy. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy od 1 września 2020 roku. 

Stypendium może być wydatkowane przez stypendystę wyłącznie na cele edukacyjne określone w indywidualnym 

planie rozwoju zawodowego ucznia. 

W roku szkolnym 2020/2021 stypendium otrzymuje 3 uczniów Zespołu Szkół Nr 4 Mławie im. Obrońców Mławy   

z Września 1939 r. 

 

4.6.2. W roku 2020  z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji 

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

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

na  kwotę 11 081,78 zł. dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 

 

4.7. Programy i projekty, które nie otrzymały dofinansowania. 

 

4.7.1. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie złożyło wniosek o przyznanie 

dofinansowania w ramach programu Erasmus+, obszar Edukacja szkolna, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne. Projekt 

miał na celu kształtowanie świadomości i wartości europejskich wśród młodzieży oraz wskazywanie trwałości                   

i piękna kultury europejskiej. Projekt pn. „Geprägt von der Vergangenheit die Einheit feiern” nie otrzymał 

dofinansowania  z powodu wyczerpania środków finansowych.  

 

4.7.2. Powiat Mławski 9 kwietnia 2020 roku  złożył wniosek o utworzenie pracowni komputerowej na potrzeby 

realizacji zajęć zawodowych oraz informatycznych w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie w ramach „Mazowieckiego 

Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych”. Zarząd Województwa Mazowieckiego 

podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od realizacji tego projektu oraz przystąpienia do realizacji projektu 

pozakonkursowego realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Mazowiecki program przygotowania szkół, 

nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Nowy projekt adresowany był do szkół prowadzących kształcenie 

ogólne. W związku z powyższym żadna ze szkół w Zespole Szkół Nr 1 nie kwalifikowała się do udziału w tym 

programie. Ogłoszono listę Partnerów bez udziału Powiatu Mławskiego. Powiat Mławski zwrócił się z prośbą do 

Marszałka Adama Struzika o zmianę szkoły na II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców 

Mławy z Września 1939 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na powyższe.  
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4.7.3. W dniu 06.04.2018 roku 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 31.03.2023 roku. Z informacji 

uzyskanych z Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. wynika, że w 2020 roku szkoły prowadzone przez Powiat Mławski 

nie otrzymały wsparcia w ramach projektu. Podjęto działania związane z opracowaniem innowacji pedagogicznych, 

które zostaną wdrożone w 2021 roku. W Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół Nr 4 innowacje pedagogiczne są już 

zatwierdzone przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A, natomiast w  Zespole Szkół Nr 2 i Zespole Szkół Nr 3 nadal 

trwają nad nimi prace. Po zaakceptowaniu innowacji szkoły zawodowe będą wyposażane w sprzęt. W roku 2021 

planowane są  dostawy sprzętu i szkolenia dla nauczycieli.  

 

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 2017 roku. Projekt uchwały poddany był konsultacjom społecznym, które 

przeprowadzono w dniach od 13.07.2017 roku do 27.07.2017 roku. W trakcie konsultacji nie wpłynęła  żadna opinia 

dotycząca projektu uchwały.  

W 2020 roku 34-ch zawodników oraz 9 -u trenerów otrzymało nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2019.  

Łącznie w 2020 roku wypłacono kwotę 23 900,00 zł. przyznanych nagród za rok 2019. 

 

5.2. W I półroczu roku szkolnego 2020/2021 Zespoł  Szkół Nr 2 w Mławie uczestniczył w Programie ,,Szkolny 

Klub Sportowy” Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zorganizowane zostały zajęcia pozalekcyjne dla dwóch grup 

uczniów w dwóch dyscyplinach sportowych: piłka nożna dla 15 uczniów i piłka siatkowa dla 17 uczniów. Zajęcia 

odbywały się cztery razy w tygodniu w dwóch grupach w ciągu całego półrocza. 

 

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 2020 rok został przyjęty Uchwałą 

Nr XII/81/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 2 grudnia 2019 roku. Program współpracy był poddany 

konsultacjom społecznym, które przeprowadzono w dniach od 16.10.2019 roku do 30.10.2019 roku. W trakcie 

konsultacji nie wpłynęła żadna opinia dotycząca projektu Programu.  

Budżet przeznaczony na realizację programu współpracy w 2020 roku stanowił kwotę 120 000,00 zł.  

Stan realizacji na koniec 2020 roku  wyniósł  70 155,89 zł.  Środki niewykorzystane –49 844,11 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. 

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%. Jest to dokument 

strategiczny, na realizację którego składają się inne programy i projekty. 

Gwarancje dla Młodzieży -  to  zapewnienie wszystkim młodym osobom  w  wieku do 25 lat dobrej jakości oferty 

zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub 

zakończenia kształcenia formalnego. W Polsce adresatami Gwarancji dla młodzieży są osoby  w  wieku  od  15  do 

29 roku życia,  w  tym  zwłaszcza  z  grupy  tzw. NEET. 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO  WER  stanowi  odpowiedź  na  wyzwania                      

i jednocześnie  instrument  realizacji  Strategii  Europa  2020. Program  uwzględnia  stojące  przed  Europą  

długofalowe wyzwania  związane  z  globalizacją,  rozwojem ekonomicznym,  jakością  polityk  publicznych,  

zjawiskami  demograficznymi,  czy  inwestycjami  w  kapitał ludzki.  Powiatowe urzędy pracy realizują zadania PO 
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WER w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –projekty pozakonkursowe. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - RPO WM 2014-2020 stanowi 

narzędzie realizacji polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Program zakłada 

dalsze podnoszenie potencjałów poprzez wzrost gospodarczy oparty na przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy,  

a także zrównoważonym rozwoju zasobów regionalnych. Jednocześnie podejmowane działania mają kompleksowo 

przyczyniać się do efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego poprzez przedsięwzięcia na rzecz włączenia 

społecznego i edukacji mieszkańców Mazowsza oraz poprawy jakości usług świadczonych przez administrację 

publiczną -regionalną i lokalną. Powiatowe urzędy pracy realizują zadania RPO WM w ramach Osi Priorytetowej 

VIII –Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy 

i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19.  

Krajowy Program Reform (KPR) na rzecz realizacji strategii Europa 2020. Aktualizacja 2020/2021- Krajowy 

Program Reform (KPR) jest głównym dokumentem służącym wdrażaniu strategii „Europa 2020” na poziomie 

państw członkowskich Unii Europejskiej.  Przygotowany  w  połowie  marca  ubiegłego roku projekt  KPR  musiał  

ulec  daleko  idącym  modyfikacjom. Przede wszystkim  dokument uzupełniono  o dominujący zestaw  działań  

mających  na  celu  działania w  obszarze bezpośredniej  walki  z  pandemią  COVID-19  i  przeciwdziałanie  

rozszerzającym  się  jej  skutkom ekonomicznym zwany „tarczą antykryzysową”. 

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2020 (RPDZ/2020) - 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 oraz Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego z uwzględnieniem strategii rozwoju województwa oraz strategii 

w zakresie polityki społecznej. 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. 

Na rok 2020 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              

i bezpieczny 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 2020 rok przyjęto, że w Województwie Mazowieckim wśród osób bezrobotnych dominowały trzy grupy 

bezrobotnych, które powinny być szczególnie wspierane przez publiczne służby zatrudnienia.  

Należą do nich: osoby długotrwale bezrobotne, zamieszkałe na terenach wiejskich, o niskich kwalifikacjach. 

 

7.1. Projekty i programy – realizacja. 

 

7.1.1. Program Gwarancje dla młodzieży.  

Gwarancje dla Młodzieży - W 2019 roku udział w programie rozpoczęło 1699 osób, w tym 888 kobiet.                      

W ramach Gwarancji dla Młodzieży 1458 podjęło zatrudnienie, 156 odbyło staż oraz 120 ukończyło szkolenia.  

W niniejszym opracowaniu podajemy informacje za 2019 rok, gdyż są one generowane z rocznym opóźnieniem. 

 

7.1.2.  Program Operacyjny  Wiedza  Edukacja Rozwój.  

Wpisując się w Zadanie 1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy                 

w Mławie w 2020 roku przystąpił do realizacji trzyletniego 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 (IV)" 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem 

projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy                           

w powiecie mławskim. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Mławie w wieku 18-29 lat oraz do 29 r. ż. pracujących, przedsiębiorców i pracowników organizacji 

pozarządowych korzystających ze wsparcia w ramach art. 15 zzb, 15 zzc, 15 zze ustawy COVID-19.   

Projekt przewidziany jest dla 795 osób. W 2020 roku w projekcie uczestniczyły 192 osoby bezrobotne. 

Projekt wpisuje się w Zadanie 1.1 Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2020 

(RPDZ/2020). 
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7.1.3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

W ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

przez PUP - projekty pozakonkursowe, Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w ubiegłym roku zrealizował projekt 

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie mławskim (III)”. Realizacja 

projektu obejmowała lata 2019-2020 i była przewidziana dla 253 osób. Głównym celem projektu było zwiększenie 

możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez 

pracy w powiecie mławskim. 

W 2020 roku w projekcie uczestniczyło 113 bezrobotnych. Projekt wpisuje się w Zadanie 1.2 Regionalnego 

Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2020 (RPDZ/2020). 

 

7.1.4. „Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego”. Projekt konkursowy 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Osi Priorytetowej IX Wspieranie 

włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych                  

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Okres realizacji obejmuje 2 lata tj. od 31.08.2018r. do 30.08.2020r. 

Celem projektu jest integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 180 osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w powiecie mławskim ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością 

zarejestrowanych jako bezrobotne, z ustalonym III profilem pomocy. 

W 2020 roku w projekcie uczestniczyło 21 osób bezrobotnych.  

Projekt wpisuje się także w realizację Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2020 

(RPDZ/2020). 

 

7.1.5. „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego”. 
Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020-2022 i jest przewidziana dla 150 osób. Głównym celem projektu 

jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych wykluczonych  

i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie założono dla wszystkich uczestników zajęcia z doradcą 

zawodowym, opracowanie ścieżki reintegracji oraz Warsztaty Rozwoju Osobistego, a także indywidualny coaching 

i trening umiejętności społecznych. Realizowane były także instrumenty aktywnej integracji o charakterze 

zawodowym: staże zawodowe, prace interwencyjne, szkolenia zawodowe np. spawacz TIG/MAG/MIG, obsługa                

i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, Instalator systemów fotowoltaicznych, doradca klienta                 

z ECDL, Sprzedawca z ECDL, operator koparko-ładowarki. W 2020 roku w projekcie uczestniczyło 20 osób 

zamieszkujących tereny wiejskie. Projekt wpisuje się w Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego. 

 

7.1.6. Regionalny Plan Działania na rzecz  Zatrudnienia 2020. 

Zgodnie z RPDZ/2020 Zadanie 5.4 Obsługa Krajowego Funduszu Społecznego celem Powiatowego Urzędu Pracy 

w Mławie na 2020 rok było skuteczne wydatkowanie środków Krajowego Funduszu Społecznego                                          

z uwzględnieniem priorytetów określonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy Polityki Społecznej. Krajowy 

Fundusz Społeczny przeznaczony jest na podnoszenie i zdobywanie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz 

pracodawców, którzy mogą uczestniczyć w kształceniu ustawicznym (szkolenia, kursy, egzaminy, studia 

podyplomowe), zapobiegającym utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kwalifikacji nieadekwatnych 

do potrzeb dynamicznie rozwijającej się gospodarki. W 2020 roku dysponowaliśmy kwotą 349,5 tys. zł.                         

Z rozpatrzonych pozytywnie wniosków podpisaliśmy łącznie 96 umów na sfinansowanie kosztów kształcenia 

ustawicznego dla 271 osób na cała kwotę limitu. Przyznane środki pozwoliły na sfinansowanie kursów zawodowych 

dla 267 osób, 4 osoby podjęły studia podyplomowe. W ramach kursów 32 osoby zdały egzaminy końcowe, na 

podstawie których otrzymały nowe kwalifikacje zawodowe. Tematyka podejmowanych szkoleń dotyczyła głównie 

zarządzania, administrowania i pokrewnych, usług transportowych, w tym prawo jazdy i wózki widłowe oraz usług 

fryzjerskich i  kosmetycznych, jak również opieki zdrowotnej. Środki wydatkowano w 100%. 

 

7.1.7. Algorytm. – środki algorytmu Powiatowy Urząd Pracy w Mławie otrzymuje na podstawie ustawowych 

wskaźników obliczanych przez ministra właściwego do spraw pracy. Są one skierowane są do wszystkich klientów 

Urzędu, szczególnie osób bezrobotnych, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach innych programów                         

i projektów. W 2020 roku z tych środków skorzystały łącznie 64 osoby bezrobotne. Okres realizacji programu: 

01.01.2020 rok – 31.12.2020 rok.  
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7.1.8. Programy specjalne skierowane m.in. do osób z terenów wiejskich lub długotrwale bezrobotnych: 

7.1.8.1. Wewnętrzny Program Specjalny 2020 dla 61 osób bezrobotnych. Okres realizacji programu: 07.01.2020 

rok – 31.12.2020 rok.  

7.1.8.2. Program specjalny PS 1/2020 dla 120 osób bezrobotnych. Okres realizacji programu: 20.07.2020 rok -

31.12.202 rok.  

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu w 2020 roku zostały przedstawione w części IV Raportu                     

w pkt. 4.1 Programy i projekty.  

 

7.2. Programy kierowane do pracowników Powiatowego Urzedu Pracy w Mławie. 

 

7.2.1. „Modelowa ścieżki pracy z osobą zagrożoną wykluczeniem bądź też wykluczoną społecznie” opracowana 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w ramach grantu „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w powiecie mławskim z wykorzystaniem przykładów działań aktywizujących osoby wykluczone 

społecznie w Niemczech” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -  grant realizowany w ramach projektu „Ścieżki współpracy- 

wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca 

ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. 

Projekt realizowany był w okresie 08.07.2019 oku. - 31.12.2020 roku.; wartość grantu - 70.000,00 zł. Grant stanowił 

„uzupełnienie” innego projektu „Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskie                      

i wprowadził do niego dodatkowe elementy wypracowane w ramach współpracy ponadnarodowej.  

Celem grantu było poznanie i wdrożenie na naszym rynku pracy rozwiązań funkcjonujących na niemieckim rynku 

pracy zapobiegającym zjawisku wykluczenia społecznego, a także służące włączeniu społecznemu i zawodowemu 

osób już wykluczonych (między innymi system szkoleń zawodowych i metody podnoszenia i uzupełniania 

kwalifikacji), a także transfer dobrych praktyk. Produktem projektu jest „Modelowa ścieżka pracy z osobą 

zagrożoną wykluczeniem bądź też wykluczoną społecznie:, która zgodnie z założeniami, została przyjęta                           

i wdrożona  w Powiatowym Urządezie Pracy w Mławie na podstawie uchwały Zarządu Powiatu.  

Realizacja projektu służyła podniesieniu poziomu świadczonych przez pracowników Urzędu oraz osoby 

odpowiedzialne za kierunki rozwoju powiatu mławskiego usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem                              

i wykluczonych społecznie, między innymi poprzez poznanie przez uczestników projektu zasad                                      

i funkcjonowania kształcenia zawodowego dorosłych w Niemczech, poznanie form kształcenia ustawicznego                   

i metod rozpoznawania potrzeb, motywowania i trafniejszego określania predyspozycji klientów oraz na czym 

polega współpraca między pracodawcami, instytucjami rynku pracy i instytucjami szkoleniowymi.  

Projekt grantowy został zakończony i rozliczony w całości.  

 

7.2.2. Erasmus+, Sektor: Edukacja dorosłych, Akcja 1 Mobilność edukacyjna -  Mobilność kadry edukacji 

dorosłych. „Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie lub wejściu na rynek pracy. Okres realizacji projektu:  

01.12.2020 rok – 31.05.2022 rok Wartość projektu wynosi 15 610,00 euro. 

Celem projektu jest poznanie metod i form pracy z osobami o niskich kompetencjach kluczowych, metod 

diagnozowania potrzeb i trafniejszego określania predyspozycji klientów, nabycie umiejętności z zakresu 

motywowania dorosłych do uczenia się przez całe życie oraz diagnozowania umiejętności przedsiębiorczych. 

Uczestnikami projektu będzie 10 pracowników Urzędu (głównie doradcy klienta indywidualnego                                          

i instytucjonalnego). Dzięki realizacji projektu, jego uczestnicy rozwiną swoje kwalifikacje zawodowe oraz 

kompetencje osobiste. Uzupełnią swoją wiedzę i poznają metody i formy pracy z osobami o niskich kompetencjach 

kluczowych. Nabędą umiejętności z zakresu motywowania dorosłych do konsekwentnego  i wytrwałego uczenia się 

przez całe życie. Zapoznają się z metodami diagnozowania potrzeb i trafniejszego określania predyspozycji oraz 

umiejętności przedsiębiorczych. Wzrost kompetencji pracowników zaowocuje większym zadowoleniem klientów z 

usług przez nich świadczonych, większym uznaniem Urzędu Pracy jako instytucji rzetelnej i odgrywającej realną 

rolę na rynku pracy.  

 

7.2.3 „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”                        

w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. 

Projekt grantowy „Europejski model aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż. i rozwoju 

lokalnego” - wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki Współpracy- 

wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Okres realizacji grantu- 
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02.11.2020 rok - 31.05.2021rok. Wartość grantu - 99 414 zł. Celem grantu, skierowanego do pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie jest transfer dobrych praktyk europejskich w aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych przez przedsiębiorczość i rozwoju lokalnego poprzez poznanie innowacyjnych metod, sposobów                  

i rozwiązań w pracy z klientami Urzędu na przykładzie dwóch państw europejskich m.in. w tamtejszych urzędach 

pracy, instytucjach szkoleniowych, uczelniach, inkubatorach przedsiębiorczości.  

Aktualnie ze względu na sytuację zwiazana z wystapienem pandemii Covid-19 działania w grancie są zawieszone.  

 

7.3. Projekty, które nie otrzymałay dofinansowania. 

 

7.3.1. „Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych z powiatu mławskiego” dla 155 osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie z gmin Stupsk i Szreńsk oraz                         

z Miasta Mławy. Budżet projektu to kwota 1 443 738,00 zł w ramach RPO WM 2014-2020 Oś IX Wspieranie 

włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych                         

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt otrzymał status „pozytywny”, ale ze względu na brak 

środków nie został dofinansowany.  

 

7.3.2. Uchwałą Nr 355/2020 Zarząd Powiatu Mławskiego w dniu 26.02.2020 roku wyraził zgodę na przystąpienie 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie do naboru w konkursie grantowym realizowanym  w projekcie „Szansa - 

nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne                             

i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                 

i podpisanie oraz złożenie przedmiotowego wniosku o grant, a także w przypadku jego zatwierdzenia,                           

do podejmowania decyzji wiążących, reprezentowania, w tym do podpisania umowy o dofinansowanie wraz                            

z innymi niezbędnymi dokumentami oraz wykonywania pozostałych zadań związanych z jego realizacją. 

Przedmiotowy wniosek nie został złożony w ramach niniejszej uchwały. Projekt oparty miał być na współpracy 

ponadnarodowej z partnerem zagranicznym, który wycofał się na etapie sporządzania wniosku. Powiatowy Urząd 

Pracy w Mławie nie miał możliwości doboru nowego partnera z uwagi na krótki termin naboru.  

 

8. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 

 
8.1. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli dla Powiatu Mławskiego na lata 2019-2023 przyjęty został Uchwałą Nr IX/53/2019 Rady Powiatu 

Mławskiego w dniu 27 czerwca 2019 roku Program ten 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. Program ma na celu usprawnienie współdziałania pomiędzy różnymi podmiotami na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa. Tylko wspólne systematyczne i skoordynowane działania służb powiatowych, gminnych, 

różnych instytucji i organizacji oraz mieszkańców mogą doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa  w powiecie.  
W 2020 roku kontynuowano realizację Programu, którego priorytetem było ograniczenie przestępczości                           

i aspołecznych zachowań oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym 

 

8.1.1. Komenda Powiatowa Policji w Mławie.  
W działaniach prewencyjnych mławska Policja wspierana była przez samorząd lokalny. Współpracowała także                    

z wieloma służbami, tj. Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Gminna, Straż Leśna, Straż Rybacka, Straż Łowiecka, 

Służba Ochrony Kolei, instytucjami tj.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, Gminne Ośrodki Pomocy 

Społecznej, Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie, Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna w Mławie, Przychodnia Leczenia Uzależnień  w Działdowie Oddział w Mławie, 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mławie, Miejski Dom Kultury w Mławie, Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, spółdzielnie mieszkaniowe, parafie, placówki oświatowe na terenie miasta  

i powiatu; wolontariuszami i mieszkańcami. 
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Przykłady  profilaktycznych   lokalnych działań z  zakresu prewencji kryminalnej Komendy Powiatowej 

Policji  w Mławie 

 

BEZPIECZNY SENIOR – Od 2011 roku Komenda Powiatowa Policji w Mławie, wspierana przez Pana 

Burmistrza Miasta Mława realizuje 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 również w 2020 roku. 

W 2020 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, z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności, ze względu z wprowadzone przez rząd obostrzenia w związku z panującą epidemią 

koronawirusa, przeprowadzili spotkania z osobami starszymi, poświęcone prewencji kryminalnej, sposobom 

zapobiegania zagrożeniom w szczególności dot. oszustwom wobec osób starszych oraz bezpieczeństwu w ruchu 

drogowym (NURD 60+), np.: 

1) W dniu 09 lipca 2020 roku przeprowadzono spotkanie profilaktyczne dla seniorów w nowo powstałym Dziennym 

Domu Seniora w Mławie. Rozmawiano o bezpieczeństwie osób starszych – prezentacja multimedialna. Rozdawano 

ulotki o danej tematyce.  Z Dyrektorem Domu Seniora ustalono sposób dalszej współpracy.  

2) W dniu 3 grudnia 2020 roku  dzielnicowi przeprowadzili spotkania profilaktyczne dla seniorów w mniejszych 

grupach (4 pogadanki po 4 - 6 osób) w Domu Seniora w Strzegowie. 

 

Dzięki współpracy z lokalną prasą, telewizją oraz portalami internetowymi, treści profilaktyczne, dotyczące 

bezpieczeństwa osób starszych, dotarły do szerokiego grona odbiorców.  

Ponadto, w 2020 roku ze względu na wzmożoną aktywności oszustów działających na szkodę osób starszych,              

w celu zwiększenia działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania powyższemu zjawisku przesłano pisma 

informacyjne do instytucji bankowych znajdujących się na terenie powiatu mławskiego z apelem                              

o większe zainteresowanie i wzmożenie czujności pracowników banku wobec klientów – starszych osób. Załączono 

ulotkę, pt. „Bezpieczny senior” - bądź ostrożny i nie daj się oszukać, metody działania sprawców. Ulotki rozdano 

również dzielnicowym z KPP w Mławie, którzy przeprowadzali spotkania z seniorami najczęściej w małych 

grupach lub indywidualnie – ze względu na wprowadzone przez rząd obostrzenia w związku z panującą epidemią 

koronawirusa COVID -19. 

Funkcjonariusze KPP Mława, a w szczególności dzielnicowi dbając o bezpieczeństwo osób starszych, w 2020 roku 

przeprowadzili ogółem 82 spotkania z seniorami w tym kilka zorganizowanych szkoleń prewencyjnych dla 

seniorów. Głównym celem było ostrzeżenie osób w podeszłym wieku przed oszustwami, wyłudzeniami                                

i kradzieżami zapoznając ich ze sposobem działania sprawcy, np. „metoda na wnuczka, policjanta czy coronawirus”. 

 

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM – działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym polegały na eliminowaniu z ruchu nietrzeźwych kierujących, represjonowania osób łamiących przepisy 

drogowe i edukacji. W 2020 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili szereg działań 

profilaktycznych, tj.: „Świeć przykładem”, „Nie zabijaj”, „Bezpieczne ferie”, „Prędkość”, „SMOG”, „Trzeźwość - 

Tir”, „Kaskadowy pomiar prędkości”, „NURD”, „Bezpieczny pieszy”, „Telefony”, „Rowerzyści”, „Bezpieczne 

przejście”, „Śmieci”, „Lustracja dróg w rejonie szkół”, „Sierpniowy weekend”, „Bezpieczna droga do szkoły”, 

„Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, „Widoczni piesi i rowerzyści” itp. Promujące informacje działań 

profilaktyczno – edukacyjnych na 2020 rok – koordynowane przez WRD KWP zs. w Radomiu, np. „NURD”, 

„SMOG”, podsumowania działań krajowych na terenie pow. mławskiego umieszczano na stronie internetowej                

i Facebooku KPP w Mławie. 

Prowadzono spotkania z dziećmi i młodzieżą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, ze względu                      

z wprowadzone przez rząd obostrzenia w związku z panującą epidemią koronawirusa COVID -19, poświęcone 

bezpieczeństwu na drodze, np. „Bezpieczna droga do szkoły”, „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” czy 

przeprowadzone we współpracy z dziećmi „Kierowco nie polujemy na ZEBRACH”. Podczas spotkań prezentowano 

filmy multimedialne, np.: „Bezpieczna Droga z Radami Spongeboba”, „Chcę być bezpieczny...”, rozdawano 

materiały profilaktyczne oraz elementy odblaskowe, np.: w dniu 27 lutrgo 2020 roku policjant wspólnie z uczniami 
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ACK w Mławie – klasa policyjna, udali się w patrol na terenie Miasta Mławy, dotyczący bezpieczeństwa pieszych, 

kierujących pojazdami oraz jazdy po alkoholu. Uczniowie rozdawali ulotki. Działania podjęto w ramach 

Harmonogramu działań wdrożeniowych rekomendacji V rundy ewaluacyjnej GRECO w zakresie Policji. 

Odblaski rozdawano również podczas służby patrolowej niechronionym uczestnikom ruchu drogowego.                            

Na szczególną uwagę zasługują lokalne akcje profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego 

adresowane do najmłodszych mieszkańców pod nazwą: 

„Bezpieczna droga do szkoły” 

W ciągu roku szkolnego przeprowadzono spotkania z uczniami w ramach akcji „Kreci mnie bezpieczeństwo przez 

cały rok szkolny”, które były publikowane na bieżąco, na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji                    

w Mławie oraz profilu Facebook Policja Mława. W 2020 roku profilaktycy mławscy wspólnie z dzielnicowym                  

i policjantami ruchu drogowego przeprowadzili cykl spotkań profilaktycznych z przedszkolakami i uczniami                   

z terenu pow. mławskiego. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, jak być bezpiecznym w ruchu drogowym oraz                    

w domu, jak postępować w przypadku kontaktu z osobą obcą oraz jak w razie konieczności skutecznie wezwać 

pomoc. Nieodłącznym tematem spotkań było również noszenie elementów odblaskowych przez niechronionych 

uczestników ruchu drogowego. Dzielnicowy rozdawali dzieciom elementy odblaskowe zaznaczając jak ważną rolę 

pełnią w dbaniu o bezpieczeństwo.  

„Świeć przykładem” 

W miesiącu wrześniu i październiku 2020 roku wspólnie z dzielnicowymi KPP Mława przeprowadzono cykl 

spotkań  w ramach działań profilaktycznych „Świeć przykładem”. W/w spotkania przeprowadzono w Szkołach 

Podstawowych na terenie powiatu mławskiego. Tematyką pogadanek było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

Profilaktycy przypominali dzieciom zasady obowiązujące ich w ruchu drogowym oraz przestrzegali przed 

nieodpowiedzialnymi zachowaniami dzieci jak i rodziców. Dzielnicowi natomiast przypomnieli, że dzieci jak                      

i dorośli jako piesi należą do grupy Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego i rozdając elementy 

odblaskowe zaznaczyli jak ważną rolę pełnią w dbaniu o bezpieczeństwo. Ponadto podczas spotkań 

przeprowadzono z uczniami zabawę w kolory „czerwony – zielony”,  „poznajemy znaki drogowe” i udano się na 

tzw. „zebrę”, gdzie praktycznie uczono najmłodszych jak bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy. 

„Kierowco! Nie polujemy na zebrach” 

We wrześniu 2020 roku profilaktycy mławscy wspólnie z dzielnicowymi przeprowadzili spotkaniach z uczniami 

szkół podstawowych na terenie powiatu mławskiego w ramach akcji „Kierowco! Nie polujemy na zebrach”. 

Rozmawiano z dziećmi o bezpieczeństwie na drodze, przeprowadzono zajęcia praktyczne na przejściach dla 

pieszych w rejonie szkoły. Dzieci, pokazując kierowcom plakaty z napisem „Kierowco! Nie polujemy na zebrach”, 

apelowały o większą ostrożność podczas jazdy. W nagrodę rozdawano uczniom elementy odblaskowe. Informacje                            

o danych spotkaniach umieszczano na stronie internetowej komendy oraz profilu Facebook.  

„Jesteś widoczny jesteś bezpieczny” 

W dniu 09 września 2020 roku profilaktycy wspólnie z funkcjonariuszami WRD, Ochotniczą Strażą Pożarną                 

i przedstawicielami WORD w Ciechanowie, uczestniczono w zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie imprezie w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny jesteś 

bezpieczny” w Szkole Podstawowej w Lipowcu Kościelnym. Ponad 70 uczniów klas III - VIII  otrzymało zestawy 

elementów odblaskowych i wzięło udział w trzech panelach promujących bezpieczeństwo: interaktywny wykład                          

o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pierwsza pomoc przedmedyczna i rowowy tor przeszkód.  

„Odblaskowi Superbohaterowie” – lokalna akcja 

Akcja ruszyła 1 października 2020 roku, podczas Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków. Działania miały 

na celu edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa pieszych na drodze, promocję używania elementów 

odblaskowych oraz aktywny udział najmłodszych, dbających o bezpieczeństwo własne i innych – tak jak czynią to 

„superbohaterowie”. Działania promował spot nagrany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Morawach oraz 

rysunkowe postaci – Julka i Janek, stworzone specjalnie na potrzeby działań profilaktycznych przez asp. Anetę 

Prusik. W miesiącu październiku wspólnie z dzielnicowymi, przeprowadzono cykl spotkań z uczniami szkół 

podstawowych, promujących profilaktyczną akcji lokalną „Odblaskowi Superbohaterowie”.Projekt zrealizowany 

został pod patronatem honorowym Starosty Mławskiego, Burmistrza Miasta Mława, Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Ciechanowie oraz Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Starosta Mławski, Burmistrz Miasta 

Mława oraz samorządy lokalne gmin, przekazały elementy odblaskowe dla dzieci. Odblaskowe opaski, zawieszki              

i kamizelki trafiły do najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Zgodnie z regulaminem, konkurs odbywał się                 

w 3 grupach wiekowych i adresowany był do uczniów szkół podstawowych Mławy i pow. mławskiego. Grupa 

wiekowa uczniowie klas I-III – „Odblaskowy Superbohater to ja” – rysunek (technika dowolna), grupa wiekowa 

uczniowie klas IV – VI , plakat promujący używanie elementów odblaskowych z hasłem – technika dowolna, grupa 

wiekowa uczniowie klas VII -VIII - Komiks „Przygody Odblaskowego Superbohatera”- technika dowolna.                      
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W miesiącu grudniu komisja konkursowa oceniła 56 prac plastycznych, które przeszły eliminacje szkolne. Wybór 

był niezwykle trudny, bo każda z przesłanych prac zasługiwała na nagrodę. Komisja wyłoniła 8 laureatów nagrody 

głównej, przyznała także 4 wyróżnienia. Akcja promowana była w lokalnych mediach, np. Radio 7 oraz na stronach 

internetowych KPP Mława. 

„Kierowco uważaj na dzikie zwierzęta” 

W dniu 03 grudnia 2020 roku uczestniczono wspólnie z f-szam i WRD KPP w Mławie w akcji profilaktycznej 

organizowanej przez Nadleśnictwo Dwukoły, pn. „Kierowco uważaj na dzikie zwierzęta”. Policjanci udali się na 

drogę W -563, relacji Mława – Żuromin, na granicy pow. mławskiego. Podczas akcji odsłonięto mural 

przedstawiający łosia naturalnych rozmiarów, oraz postawiono tablicę informacyjną „Uwaga dzikie zwierzęta”. 

Natomiast Nadleśniczy przekazał KPP w Mławie elementy odblaskowe, do wykorzystania podczas prowadzonych 

kampanii drogowych. Celem akcji było uwrażliwienie kierowców na terenie zagrożenia, dotyczącego dzikich 

zwierząt na drodze. Na miejscu byli również przedstawiciele lokalnych mediów - Radio &, Tygodnik 

Ciechanowski, TVP 3. 

 

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - w minionym roku prowadzono również 

spotkania z młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat skutków zażywania środków 

odurzających. Podczas omawiania zjawiska narkomanii w mniejszej mierze poruszano problematykę przyczyn 

sięgania po narkotyki czy mechanizmów uzależnień a bardziej skupiono się na odpowiedzialności karnej nieletnich 

za czyny związane z narkotykami czy postępowaniu w stosunku do małoletnich spożywających alkohol, zażywający 

dopalacze bądź inne substancje psychoaktywne. 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. Prowadzono działania, np.: 

„Żyć bez dopalaczy – dużo więcej dla mnie znaczy” 

W miesiącu wrześniu 2020 roku, współpracowano z MDK w Mławie, przy realizacji projektu profilaktycznego 

„Żyć bez dopalaczy – dużo więcej dla mnie znaczy” opracowano i nagrano w studio MDK w Mławie, zajęcia 

profilaktyczne nt. zagrożeń w zw. z zażywaniem narkotyków czy dopalaczy. Nagranie zostało opublikowane na 

stronie Internetowej MDK, Urzędu Miasta w Mławie oraz KPP Mława. Zostało również udostępniane szkołom na 

zajęcia profilaktyczne o danej tematyce (adresowany do uczniów w wieku 10 – 15). W dniu 5 listopada udano się do 

Miejskiego Domu Kultury w Mławie, gdzie wzięto udział w podsumowaniu konkursu plastycznego pod nazwą 

„Życie bez dopalaczy dużo więcej dla mnie znaczy”. Konkurs miał na celu promować styl życia wolny od 

narkotyków i dopalaczy, kształtować pozytywne normy i wartości, ale przede wszystkim zachęcić dzieci                          

i młodzież do własnych przemyśleń i reagowania na zjawiska patologiczne, które niszczą życie młodych ludzi.  

Rysunki na konkurs wysłali uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu mławskiego. Dwanaście 

najlepszych prac zostało opublikowanych w kalendarzu profilaktycznym na 2021 rok, który wydał Miejski Dom 

Kultury w Mławie.  

Lokalna Kampania Białych Serc 

W dniach 12 - 25 października 2020 roku współpracowano przy realizacji XVI Kampanii Białych Serc na terenie 

powiatu mławskiego, której założeniami jest solidarny protest przeciwko narkotykom i przemocy. Organizatorami 

w/w Kampanii jest Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie oraz Grupa Zalewski Patrol                   

w Mławie, którzy od wielu lat współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Mławie. W tym roku głównym 

przesłaniem Kampanii był temat e-papierosów, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia a cieszą się wielką 

popularnością wśród osób nieletnich. W związku z powyższym na drzwiach wejściowych i oknach budynku KPP 

Mława, pojawiły się „Białe Serca” – symbol kampanii. Wzięto również udział w wirtualnej debacie „Młodych                  

o Młodych” poprzez nagranie filmu z wypowiedzią, dot.  szkodliwości e-papierosów a prawo. 

„Narkotyki i dopalacze zabijają” 

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” - to hasło kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym                             

pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, która ruszyła w kwietniu 2019 roku, we wszystkich jednostkach Policji                  

w kraju. Kampania organizowana jest przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości                           

i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. Kampania ma na celu zwiększenie 

świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. 

dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia.  

Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest prezentowany spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu 

kampanii oraz jej hasła przewodniego. Istotą działań jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy 

dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. 

Mławscy policjanci w ramach kampanii w 2020 roku, przeprowadzili cykl spotkań z uczniami i pedagogami szkół 

średnich i podstawowych klas VII i VIII na terenie pow. mławskiego, np.: 
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W związku z 28 Finałem Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 12 stycznia 2020 roku, w I LO                   

w Mławie, policjanci KPP w Mławie czuwali nad bezpieczeństwem wolontariuszy, kwestujących i tych wszystkich, 

którzy wspierali WOŚP. Wykorzystując powyższe działania, profilaktycy z mławskiej komendy wspólnie                        

z dzielnicowymi, przeprowadzili zajęcia z dziećmi, poświęcone bezpieczeństwu na drodze i w domu pod hasłem 

„Bezpieczne ferie z Komisarzem Mławiakiem” a z młodzieżą rozmawiano o wpływie dopalaczy  i narkotyków na 

zdrowie i życie młodych ludzi w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” Policjanci w punkcie 

profilaktycznym wiele atrakcji, tj. odciski linii papilarnych, zabawa „odblask za rysunek” - kolorowankę. Młodzież 

testowała urządzenia „ALKOgogle” i „NARKOgogle” służące do demonstracji upośledzenia zmysłów 

występujących po spożyciu alkoholu lub narkotyków. Największą niespodzianką była policyjna maskotka 

„Komisarz Mławiak”- niebieski miś, który rozdawał najmłodszym elementy odblaskowe. 

- W dniu 16.01.2020 r. wspólnie z dzielnicowym uczestniczono w spotkaniu w Szkole Podstawowej Nr 6                      

w Mławie, gdzie z uczniami klas VII rozmawiano na temat kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” oraz 

przestępstwa z nienawiści. Przedstawiono prezentację multimedialną oraz film „Historia Magdy”. 

„Siebie NIE truję – innych uświadamiam i szanuję” 

W listopadzie 2020 roku w ramach programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 

Bezpieczni im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 – projekt pod nazwą „Siebie NIE truję – innych 

uświadamiam i szanuję”, rozpropagowano film profilaktyczno-edukacyjny i poradniki w szkołach na terenie 

powiatu mławskiego.  Jednym z efektów w/w projektu jest film dotyczący problematyki uzależnień od środków 

psychoaktywnych, który zakłada promowanie metod i środków zapobiegania i przeciwdziałania używaniu przez 

dzieci i młodzież nowych substancji psychoaktywnych. Podkreśla również rolę profilaktyki rówieśniczej, ukazuje 

konsekwencje rodzinne, społeczne i prawne a także wskazuje środki oddziaływań terapeutycznych. Materiały 

przekazano również do Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Mławie, celem wykorzystania podczas 

podejmowanych działań profilaktycznych. 

 

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ (cyberprzemoc, kradzież danych, oszustwa) 

W 2020 roku na terenie działania, KPP w Mławie wzięto udział w spotkaniach z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami, 

całkowicie lub częściowo poświęconych zagrożeniom, jakie nam przynosi użycie mediów elektronicznych – przede 

wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. Podczas zajęć z dziećmi prezentowano filmy: „Owce w sieci”                      

i „Bezpieczeństwo dziecka” a z młodzieżą: „Ewa Farna – w sieci” oraz „Gdzie jest Mini”. Natomiast na spotkaniach 

dot. odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, problem ten sygnalizowano. Celem takich spotkań 

było uwrażliwienie młodych internautów na problemy cyberprzemocy, kradzież danych, oszustwa i nauczenie ich 

reagowania na takie sytuacje. Przeprowadzono również działania, pt.:„Bezpieczne z@kupy w sieci”. 

 „Hejt – Twoja odpowiedzialność” 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Lepsze jutro”, Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie oraz Komenda 

Powiatowa Policji w Mławie przystąpili do realizacji zadania publicznego w zakresie zdrowia publicznego                   

w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Mława w 2020 roku. Celem zadania było przeciwdziałanie oraz ograniczanie zjawiska 

przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne z elementami socjoterapii. Projekt skierowany był 

do młodzieży z klas 8 szkół podstawowych i był realizowany w szkołach: SP 1, SP 4 i SP 7. W ramach 

przedsięwzięcia organizowany był konkurs na spot pt. ,,Hejt- Twoja odpowiedzialność”, który był skierowany do 

dzieci i młodzieży w wieku 14-17 lat z terenu Miasta Mława. Celem konkursu było poszerzenie świadomości oraz 

niwelowanie przemocy i cyberprzemocy w różnych grupach społecznych, edukacja i profilaktyka lokalnej 

społeczności. Zgłoszenie i spot konkursowy należało przesłać do dnia 25.09.2020 r. do siedziby Zespołu Ośrodków 

Wsparcia w Mławie lub na adres lepszejutro2012@wp.pl. Regulamin konkursu znajdował się na stronie 

internetowej www.zowmlawa.home.pl oraz Facebook/ ZowMława, Facebook/Policja Mława.  

„Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta” 

W miesiącu listopadzie i grudniu w ramach projektu „Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta” 

realizowanym wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim przeprowadzono cykl spotkań online z uczniami szkół 

średnich i podstawowych. W spotkaniach wzięły udział klasy VII i VIII  ze szkół średnich i podstawowych                    

z pow. mławskiego. Tematem projektu było przede wszystkim uświadomienie młodzieży o zagrożeniach                           

w internecie i zasadach bezpieczeństwa w sieci, m.in. bezpieczne zakupy w sieci online, wyłudzanie pieniężne 

związane z płatnością, metody weryfikacji autentyczności banknotów czy sytuacje podwyższonego ryzyka                    

w transakcjach handlowych w sieci. Przedstawiono prezentację w wyżej wymienionych tematach – lektor policyjny 

z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością z KWP zs. w Radomiu. 
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BEZPIECZNY WYPOCZYNEK - na bieżąco realizowano takie akcje jak „Bezpieczne Ferie” czy „Bezpieczne 

Wakacje”. W miesiącu styczniu przeprowadzono działania „Bezpieczne Ferie”, podczas których funkcjonariusze 

KPP w Mławie pozostawali w stałym kontakcie z organizatorami zimowych form wypoczynku dla dzieci                          

i młodzieży. Zorganizowane dla uczniów „zimowiska” odbywały się głównie w placówkach oświatowych, 

świetlicach i Gminnych Ośrodkach Kultury na terenie powiatu mławskiego.  

W miesiącu styczniu i lutym na terenie powiatu mławskiego, w związku z działaniami „Bezpieczne Ferie 2020”, 

przeprowadzono wspólnie z dzielnicowymi cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą, nt. bezpieczeństwa podczas 

wypoczynku zimowego. Podczas zajęć małoletni uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak być bezpiecznym w ruchu 

drogowym oraz w domu, jak unikać zagrożeń, a w razie konieczności skutecznie wezwać pomoc. Rozmawiano         

z dziećmi o zagrożeniach w świecie wirtualnym – Internet. Niespodzianką było pojawienie się maskotki „Komisarz 

Mławiak”, z którą najmłodsi chętnie robiły sobie zdjęcia oraz funkcjonariuszy Straży Pożarnej w Mławie, którzy 

przypomnieli zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto, rozpropagowano „Kodeks 

postępowania w czasie zimy” i przedstawiono prezentację multimedialną „Bezpieczne ferie”.  

W/w prelekcje odbywały się m.in. w świetlicy KPP Mława oraz w szkołach podstawowych na terenie                        

powiatu  mławskiego. Spotkania przeprowadzono w ramach akcji „Kreci mnie bezpieczeństwo...”.  

Nawiązano kontakt z lokalnymi mediami w celu informowania społeczeństwa o zagrożeniach a także promowania 

bezpiecznych zachowań i przestrzegania przed podejmowaniem zachowań ryzykownych podczas zimowego 

wypoczynku, min. strona Internetowa KPP Mława, Facebook.  

Podczas działań „Bezpieczne wakacje” mławscy policjanci z zachowaniem wszelkich środków ostrożności,                    

ze względu z wprowadzone przez rząd obostrzenia w związku z panującą epidemią koronawirusa, przeprowadzili 

kilkanaście spotkań profilaktycznych, np.: 

1) W dniu 07 lipca, profilaktycy wspólnie z dzielnicowym przeprowadzili spotkanie z dziećmi, które czas wolny 

spędzają na półkoloniach w Stowarzyszeniu Akademia Piłkarska „Nazar” w Mławie. Rozmawiano z dziećmi                  

o bezpieczeństwie podczas wakacji w domu, na drodze i nad wodą oraz w Internecie. Przeprowadzono zabawę 

odblask za rysunek, zabawę z kolorami „czerwony-zielony” oraz „Jabłko, czy cytryna” w ramach akcji „Kręci mnie 

bezpieczeństwo... nad wodą”. 

2) W dniu 25 lipca, profilaktycy wraz z dzielnicowymi uczestniczyli w „dniu profilaktyki” zorganizowanej przez 

hipermarket Carrefour w Mławie.  Rozmawiano z mieszkańcami nt. bezpieczeństwa podczas wakacji, rozdawano 

ulotki,  Dorośli i dzieci odpowiadali na pytania z zakresu bezpieczeństwa na drodze, w sieci internetowej oraz 

zagrożeń związanych z zarzywaniem środków odurzających - otrzymywali elementy odblaskowe i gadżety 

sponsorowane przez w/w sklep. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo.”. 

 

9. Ochrona środowiska.  

 

Uchwałą Nr XXIV/160/2017 Rada Powiatu Mławskiego w dnia 27 marca 2017 roku 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 

doubiegania się o fundusze celowe ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej pomoc w działaniach edukacyjno – 

informacyjnych. 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 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.  

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mławskiego obejmującym okres od dnia                        

01.01.2018 roku do 31.12.2019 roku i został sporządzony w celu oceny skutków działań, podejmowanych przez 

poszczególne jednostki samorządowe, związane właściwością kompetencyjną i miejscową z terenem Powiatu 

Mławskiego. 

Z przedstawionego raportu 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.  
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Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy przyjętymi w Programie celami i prowadzonymi przez poszczególne 

jednostki działaniami. Jednoznacznie można stwierdzić, że każdy z samorządów terytorialnych i jednostek 

odpowiedzialnych za realizację określonych w Programiedziałań, w miarę możliwości finansowych, podejmował 

inwestycje w zakresie ochrony środowiska na terenie Powiatu Mławskiego. Działania inwestycyjne wsparte były 

edukacją ekologiczną. 

W 2020 roku Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia VII Raportu z realizacji Programu 

Ochrony Środowiska Powiatu Mławskiego do 2022 i tym samym przyjął VII Raport z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska Powiatu Mławskiego w okresie 2018 – 2019. Rada Powiatu Mławskiego na posiedzeniu Sesji w dniu  

27 sierpnia 2020r. podjęła uchwalę przyjmującą  niniejszy raport.  

 

 

10. Infrastruktura drogowa. 

 

Powiat Mławski w 2020 roku kontynuował wiele inwestycji drogowych, które rozpoczęły się już w roku 2019                     

i na które w 2019 roku pozyskał fundusze zewnętrzne.  

Rok 2020 był to rok w których Zarząd Powiatu Mławskiego pozyskiwał kolejne środki zewnętrzne na nowe 

inwestycje drogowe i drogowo - mostowe, które już się rozpoczęły i które będą kontynuowane przez kolejne lata.  

Środki krajowe to przede wszystkim środki pozyskiwane z Programu Funduszu Dróg Samorządowych obecnie 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki przekazywane są na 

zasadach konkursowych, głównie na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg.  

Powiat Mławski w 2020 roku aktywnie pozyskiwał środki z ww. Programu, więcej informacji na temat inwestycji                  

i remontów realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg opisane zostało 

w IV części raportu w pkt. 6. Inwestycje, remonty, dokumentacja projektowa – zadania realizowane  w 2020 roku.  
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Część IV  

Efekty działań – część analityczna.  

 
1. Edukacja publiczna.  

 
1.1. Szkoły prowadzone przez Powiat Mławski z podziałem na typy szkół. 

 

Rok szkolny 2019/2020 oraz rok szkolny 2020/2021 

 
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 ochrony środowiska 

- technik robót wykończeniowych w budownictwie 

- technik reklamy 

- technik programista 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego               

- 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: 

dyrektor@zs2mlawa.onmicrosoft.com 

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  

- technik usług kelnerskich                 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej  

- 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  

 wielozawodowa  w zawodach 

 cukiernik 

 fryzjer 

 mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 

 mechanik pojazdów samochodowych 

 lakiernik  

 elektryk 

 fotograf 

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

 elektronik 

 monter sieci i instalacji sanitarnych 

 elektromechanik pojazdów samochodowych 

 blacharz samochodowy 

 stolarz 

 murarz-tynkarz 

 piekarz 

mailto:zs1_mlawa@interia.pl
http://www.zs1mlawa.pl/
mailto:dyrektor@zs2mlawa.onmicrosoft.com
mailto:sekretariatzs2mlawa@wp.pl
http://www.zs2mlawa.szkolnastrona.pl/
mailto:zs3mlawa@op.pl
http://zs3mlawa.pl/
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 sprzedawca 

 kucharz 

 elektromechanik 

 elektronik 

 wędliniarz 

 ślusarz 

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    

- technik rachunkowości                                                                            

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 po gimnazjum kl. I i II: (z  rozszerzeniem przedmiotów) 

2019/2020                              

 Hipokrates                      

- biologia 

- chemia 

  Ksenofont 

- WOS 

- matematyka 

- geografia 

 Pitagoras 

- matematyka 

- fizyka 

- informatyka 

Sofokles 

- historia 

- język polski 

- WOS 
 

Kierunki po szkole podstawowej: kl. I i II (z  rozszerzeniem przedmiotów) 

rok szkolny 2019/2020     

Humanistyczna 

- Język polski 

- Historia 

- WOS 

Języki obce: język angielski, język niemiecki 

Politechniczna 

- Matematyka 

- Fizyka 

- Informatyka /  język angielski  

 Języki obce: język angielski, język niemiecki 

Medyczna 

- Biologia 

- Chemia 

- Język angielski 

Języki obce: język angielski, język niemiecki 

Ekonomiczna 

- Matematyka 

- Geografia 

- WOS 

Języki obce: język angielski, język niemiecki 

 

 

mailto:zs4_mlawa@wp.pl
https://zs4mlawa.edupage.org/
mailto:lo1mlawa@poczta.fm.pl
http://www.lo1mlawa.pl/
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Kierunki po szkole podstawowej: kl. I (z  rozszerzeniem przedmiotów) 

rok szkolny 2020/2021     

Humanistyczno-prawna 

- Język polski 

- Historia 

- WOS 

Języki obce: język angielski, francuski 

Politechniczno-językowa 

- Matematyka 

- Fizyka 

- Język angielski  

 Języki obce: język niemiecki 

Medyczna  

- Biologia 

- Chemia 

- klasa dwujęzyczna -język angielski 

Języki obce: język niemiecki 

Menadżerska 

- Matematyka 

- Geografia 

- WOS 

Języki obce: język niemiecki 

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 

- kucharz  

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy  

Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze 

Internat 

 

 
1.2. Szkoły i placówki publiczne i niepubliczne wpisane do ewidencji Starosty Mławskiego prowadzone przez inny 

organ niż Powiat Mławski 

Szkoła Organ prowadzący 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące (młodzież) Akademia Rozwoju, Wiedzy i Umiejętności,                         

ul. Kościuszki 12, 06-500 Mława 

Liceum Ogólnokształcące „Żak” dla Dorosłych w Mławie  

 

 

 

 

 
Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o.                             

ul. Milionowa 21, 90-105 Łódź 

 

 

 

Szkoła Policealna Informatyki “Żak” w Mławie 

(wyrejestrowana 04.06.2020 roku ) 

Szkoła Policealna Kosmetyczna „Żak” w Mławie 

w zawodzie: 

- technik usług kosmetycznych 

Szkoła Policealna  Prawno-Administracyjna „Żak” w Mławie 

w zawodzie: 

- technik rachunkowości 

- technik administracji 

Szkoła Policealna  Medyczna „Żak”  w Mławie 

w zawodzie:  

- technik masażysta 

Szkoła Policealna Opiekun w Domu Pomocy Społecznej „Żak”                       

w Mławie 

(wyrejestrowana 04.06.2020 roku) 

 

 

mailto:osw_mlawa@op.pl
http://oswmlawa.esy.es/
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Szkoła Policealna 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 

Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa „Żak” w Mławie 

(wyrejestrowana 02.01.2020 roku) 

Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 

Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

,,Żak” w Mławie 

w zawodzie:  

- technik bezpieczeństwa i higieny pracy 

Publiczna Szkoła Policealna Administracji ,,Żak” w Mławie 

w zawodzie:  

- technik administracji 

Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Mławie 

(wyrejestrowana 21.07.2020 roku) 

Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Mławie  

zawodzie: 

- opiekun medyczny 

Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia 

przy PUZ im. Ignacego Mościckiego (młodzież) 
 

 

 

 
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego 

Mościckiego ul. Gabriela Narutowicza 9,  

 06-400 Ciechanów 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego 

Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego  

(wykreślono 06.11.2020 roku)  

Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum 

Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego 

kształcąca w zawodach: 

- technik farmaceutyczny 

- terapeuta zajęciowy 

- technik masażysta 

- opiekunka dziecięca 

- asystentka stomatologiczna 

- higienistka stomatologiczna 

Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum 

Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego 

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 
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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. 

2019r.) 

L. 

oddz. 

Liczba 

uczniów 

(SIO 

30.09.2020r.) 

L. oddz. 

1.  I Liceum Ogólnokształcące 

im.                 St. 

Wyspiańskiego w Mławie 

LO 403 18 276 12 

po szkole podstawowej 115 5 236 10 

Razem 518 23 512 22 

2.  Zespół Szkół Nr 1 w Mławie  

 

Technikum Nr 1 im. Jerzego 

Ciesielskiego 406 

 

17 295 

13 

Branżowa Szkoła Ist.Nr 1 im. 

Jerzego Ciesielskiego  12 1 22 1 

po szkole podstawowej   

Technikum Nr 1 im. Jerzego 

Ciesielskiego 71 3 167 7 

Branżowa Szkoła Ist.Nr 1 im. 

Jerzego Ciesielskiego 21 1 21 1 

Razem 510 22 505 22 

3.  Zespół Szkół Nr 2 w Mławie  

 

Technikum Nr 2 im. 

Antoniny Mrozowskiej  266 

 

12 210 

 

9 

Branżowa Szkoła Ist.Nr 2 

(z oddz. integracyjnym) 47 3 29 2 

LO dla dorosłych 14 1   

po szkole podstawowej     

Technikum Nr 2 im. 

Antoniny Mrozowskiej 96 

4 

191 

 

8 

Branżowa Szkoła Ist.Nr 2 

(z oddz. integracyjnym) 0 

 

0 20 

 

1 

Razem 423 20 450 20 

4.  Zespół Szkół Nr 3 Mławie  

 

Technikum Nr 3 83 4 55 3 

Branżowa Szkoła Ist.Nr 3 202 9 116 6 

III Liceum Ogólnokształcące 92 4 53 2 

po szkole podstawowej      

Technikum Nr 3 28 1 50 2 

Branżowa Szkoła Ist.Nr 3 62 2 134 5 

III Liceum Ogólnokształcące 37 2 65 3 

Razem 504 22 473 21 

5.  Zespół Szkół Nr 4 w Mławie  Technikum Nr 4 184 8 136 6 

II Liceum Ogólnokształcące 285 12 191 8 

po szkole podstawowej      

Technikum Nr 4 46 2 101 4 

II Liceum Ogólnokształcące                           

                    72          3                 148 

 

                       6 

Razem 

                  587        25                 576 

                     

                      

                   

 

  24 
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6.  Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy 

Szkoła Podstawowa specjalna                

73 

z 

oddz. 

łacznie 

11 73 

z oddz. łacznie 

13 

Zespoły rewalidacyjne 13 2 13 2 

Branżowa Szkoła I st. 

specjalna 15 

2 

21 3 

Specjalna Szkoła 

Przysposabiająca do Pracy  17 

 

3 27 5 

Przedszkole specjalne 
13 

3 
10 

3 

Razem 131 21 144 26 

Ogółem 2673 133 2660 135 

7. Bursa Szkolna wychowankowie 76 79 

8. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy 

internat 

15 

 

23 

 

 
Liczba uczniów w szkołach publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inny organ niż Powiat 

Mławski 

 

Lp 

 
Organ Prowadzący 

 
Typ szkoły Liczba 

uczniów              

(SIO 

30.09.2019r.) 

Liczba uczniów  

(SIO 

30.09.2020r.) 

1. Akademia Rozwoju, Wiedzy  i Umiejętności,  

ul. Kościuszki 12 ,06-500 Mława 

Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące 84 91 

Razem 84 91 

3. 

 

Państwowa Uczelnia  Zawodowa im. Ignacego 

Mościckiego ul. Gabriela Narutowicza 9                                     

06-400 Ciechanów 

Liceum Ogólnokształcące ACK 94 102 

Szkoła Policealna ACK 18 0 

Szkoła Policealna Medyczna 

ACK 
72 51 

Razem 184 153 

4. 

 

Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o.  

ul. Milionowa 21   93-105 Łódź 

Liceum Ogólnokształcące "Żak" 

dla Dorosłych 160 138 

Szkoły Policealne Zawodowe 

"Żak” 120 106 

Szkoła Policealna Opieki 

Medycznej "Żak" 10 0 

Publiczne Szkoły Policealne 

"Żak" 412 443 

Razem 702 687 

Ogółem 970 931 
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1.4. Nauczania indywidualne 

 

Szkoła/placówka Rok szkolny 2019/2020 

Liczba nauczania 

ind. 
Liczba zrealizowanych 

godzin 
I Liceum Ogólnokształcące w Mławie 1 100 
Zespół Szkół Nr 1 w Mławie    6 2434 

Zespół Szkół Nr 2  w Mławie 3 877 
Zespół Szkół Nr 3 w Mławie 2 671 
Zespól Szkół Nr 4 w Mławie 1 247 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mławie  3 741 

Razem 16 5070 
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 7 1950 

OGÓŁEM 23 7020 

 

 

1.5. Wyniki matur 

 
Wyniki matur po sesji  majowej i sierpniowej 2020 roku 

 

Lp. Placówka Typ szkoły 

Liczba osób 

przystępują

cych do 

matury 

(tegoroczni) 

Zdało 

poprawki 

Zdało 

maturę  

po 

poprawkach 

% 

1. 

I Liceum Ogólnokształcące im. 

St. Wyspiańskiego w Mławie LO 127 2 124 97,64% 

2. 

Zespół Szkół nr 1 w Mławie 
Technikum nr 1 

im. Jerzego 

Ciesielskiego 74 22 53 71,62% 

3. 

Zespół Szkół nr 2 w Mławie 

Technikum nr 2 

im. Antoniny 

Mrozowskiej 39 7 24 61,54% 

4. 

Zespół Szkół nr 3  

im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Mławie 

III LO 28 5 13 46,43% 

Technikum nr3 21 3 10 47,62% 

5. 

Zespół Szkół nr 4 im. Obrońców 

Mławy z Września 1939r w 

Mławie 

II LO 95 12 87 91,58% 

Technikum nr4 45 13 40 88,89% 

Ogółem   429 64                351  81,82% 

 

Zdawalność w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski wyniosła 81,82%. 

 
Zdawalność matur w podziałam na typy szkół 

 

Typ szkoły Przystąpiło Zdało % 

LO 250 224 89,60% 

Technikum 179 127 70,95% 
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zdawalnośc Matur : 

w skali kraju –  81,8 %                 LO – 87,1%     Technika – 73,1 % 

w woj. mazowieckim – 85,2%          LO – 89,7%          Technika – 75,1% 

 

 

1.6. Egzaminy zawodowe 

Kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2019/2020  

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w 2 sesjach: sesja I (styczeń-luty) i sesja II                  

(czerwiec-lipiec). 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w I sesji  (styczeń – luty 2020)  przedstawia 

tabela poniżej: 

  

lp. placówka typ szkoły w zawodzie nazwa kwalifikacji przystąpiło zdało 

% 

wynik w 

Województwie  

Mazowieckim w 

ujeciu % 

1. 
Zespół 

Szkół Nr 1 

Technikum 

Nr 1 

technik 

budownictwa 

sporządzanie 

kosztorysów oraz 

przygotowywanie 

dokumentacji 

przetargowej                   18               0 

            

        0%                         62% 

   

technik 

informatyk 

tworzenie aplikacji 

internetowych i baz 

danych oraz 

administrowanie 

sieciami 30 20 66,7% 74,7% 

technik 

systemów 

energetyki 

odnawialnej 

eksploatacja  

urządzeń i 

systemów 

energetyki 

odnawialnej 20 6 30,0% 46,80% 

technik 

organizacji 

reklamy 

organizacja i 

prowadzenie 

kampanii 

reklamowej 20 16 

 

 

80,0% 

 91,60% 

Razem 88 42 47,73%   

 

 

 

 

 

 

 



Strona 53 z 82 
 

lp. placówka typ szkoły w zawodzie nazwa 

kwalifikacji 

przystąpiło zdało 

% 

wynik w 

Województwie  

Mazowieckim w 

ujeciu % 

2. 
Zespół 

Szkół Nr 2 

 

 

Technikum 

Nr 2 

technik 

hotelarstwa 

obsługa gości w 

obiekcie 

świadczącym 

usługi hotelarskie 15 15 100,0% 67,5% 

technik 

logistyk 

organizacja i 

monitorowanie 

przepływu 

zasobów i 

informacji w 

jednostkach 

organizacyjnych 18 16 88,9% 82,4% 

technik 

żywienia i 

usług 

gastronomi-

cznych 

organizacja 

żywienia i usług 

gastronomicznych                   16 

                      

               9 56,3% 80,3% 

Razem 49 40 81,6% 

 

3. 
Zespół 

Szkół Nr 3 

Technikum 

Nr 3 
technik 

elektronik 

Eksploatacja 

urządzeń 

elektronicznych 23 21 91,3% 33,1% 

  
Razem 

23 21 91,3% 

 

4 

 

 

Zespół 

Szkół Nr 4 

Technikum 

Nr 4 

technik 

handlowiec 

prowadzenie 

działalności 

handlowej 22 22 100,0 % 89,4% 

technik 

ekonomista 

prowadzenie 

rachunkowości 23 23 100,0% 

                          

                       77,6% 

Razem 45 45 100,0%   

Ogółem 205 148 72,2%   

 

Ogółem zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w I sesji 2020 w szkołach dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Mławksi kształtujuje sią na poziomie 72,2% 

Wyniki ogółem w  woj. mazowieckim w obu częściach egzaminu - OKE 

w kwalifikacjach jednoliterowych – 71,9 % 

w  dwuliterowych– 51,9 % 
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Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji II (czerwiec- lipiec 2020) przedstawia 

tabela poniżej 

 

 

 

 

 

 

 

 

lp. placówka typ szkoły w zawodzie nazwa 

kwalifikacji 

przystąpiło zdało % wynik w 

Województwie  

Mazowieckim 

w ujeciu % 

1. 

Zespół Szkół 

Nr 1 

Technikum 

Nr 1 

technik 

budownictwa 

wykonywanie i 

kontrolowanie 

robót 

budowlanych  18           14 77,8% 89,1% 

technik 

informatyk 

montaż i 

eksploatacja 

systemów 

komputerowychu

rządzęń 

peryferycjych i 

sieci 43 21 48,8% 48,8% 

technik 

energetyki 

odnawialnej 

montaż, 

uruchamianie i 

konserwacja 

instalacji, 

maszyn i 

urządzeń 

elektrycznych 20 5 25,0%                33,2% 

technik 

ochrony 

środowiska 

ocena stanu 

środowiska 

                                                  

               12 0 0,0% 24,6% 

Razem                 93           40 43% 

 

Branżowa 

Szkoła I 

stopnia  Nr 1  

monter 

zabudowy i 

robót 

wykończenio

wy ko w 

budownictwie 

wykonywanie 

robót 

posadzkarsko - 

okładzinowych                12           11               91,7% 

                                  

             87,5 % 

Ogółem 105          51 48,6%   
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Ogółem zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w II sesji 2020 w szkołach dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Mławksi kształtujuje sią na poziomie 66,53%. 

Wyniki ogółem w woj. mazowieckim OKE Warszawa: 

dwuliterowe  69,77%. 

 

 

2. 
  

Zespół Szkół 

Nr 2 

  

Technikum 

Nr 2 

technik 
hotelarstwa 

planowanie i 
realizacja usług 
w recepcji 21           12                  57,1% % 

 
 
technik 
logistyk 

obsługa 
magazynów 28 19 67,9% 70,% 

technik 
żywienia i 
usług 
gastronomi- 
cznych 

sporządzanie 
potraw i 
napojów 18            16 88,9% 90,4% 

Razem  67           47 70,1%   

Branżowa 

Szkoła I 

stopnia Nr 2  kucharz 

sporządzanie 
potraw i 
napojów                  15 10 66,7% 90,4% 

Ogółem 82            57                  69,5%   

3. 

Zespół Szkół 

Nr 3 

Technikum 

Nr 3 
technik 
elektronik 

montaż oraz 
instalowanie 
układów  i 
urzadzeń 
elektronicznych 20            20 100% 85,6% 

Ogółem 
20            20 100% 

 

4. 

 

 

 

Zespół Szkół 

Nr 4 

                                            

                                            

Technikum 

Nr 4 

technik 
handlowiec 

prowadzenie 
sprzedaży 19           19 100% 85,2% 

technik 
ekonomista 

planowanie i 
prowadzenie 
działalności w 
organizacji 25 20 80%                72,3% 

Razem                44 39 
 

 88,6%   

                                    Ogółem 251         167 

 

                      

            66,53% 

 

lp. placówka typ szkoły w zawodzie nazwa 

kwalifikacji 

przystąpiło zdało % wynik w 

Województwie  

Mazowieckim 

w ujeciu % 
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Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów w roku szkolnym 2019/2020 

lp. placówka typ szkoły nazwa zawodu liczba 

absolwentów 

przystąpiło do 

wszystkich 

kwalifikacji 

otrzymało 

dyplom 

% 

 

 

1. 

 

 

Zespół Szkół Nr 1 
Technikum Nr1 

technik budownictwa 15 15 3 20,0% 

technik informatyk 27 27 14 51,9% 

technik elektryk 25 25 5 20,0% 

technik organizacji 

reklamy 24 24 8 33,3% 

Branżowa Szkoła I 

stopnia Nr1 ZSZ 
monter zabudowy 20 20 12 60,0% 

   
Razem: 111 111 42 37,8% 

2. 

Zespół Szkół Nr 2 Technikum Nr2 

technik hotelarstwa 23 23 19 83,0% 

kelner 17 12 5 42,0% 

technik logistyk 26 26 26 100,% 

technik żywienia i 

usług 

gastronomicznych 25 25 22 88,0% 

  

  
Branżowa Szkoła I 

stopnia Nr 2-  ZSZ 

kucharz 14 11 9 82,0% 

Razem: 105 97 81 83,5% 

3. Zespół Szkół Nr 3 Technikum 
technik elektronik 19 19 19 100,% 

Razem: 19 19 19 100% 

4. 

Zespół Szkół Nr 4 
Technikum 

technik handlowiec 20 20 20 100,% 

technik ekonomista 30 30 28 93,3% 

  Razem: 50 50 48 96% 

  

Ogółem:  285 277 190 68,6% 

 
1.7. Finansowanie oświaty.  

 
W roku 2020 wydatki poniesione na oświatę ogółem stanowiły kwotę – 39 476 088,38 zł., w tym: 

1) na szkoły i placówki, których organem prowadzącym jest Powiat Mławski wydatkowano –                               

35 254 918,52 zł. 
2) na szkoły prowadzone przez inny organ niż Powiat Mławski – 4 221 169,86 zł., z czego: 

Szkoły policealne – 2 771 579,52 zł, z czego: 

- publiczne: 2 117 158,29 zł.  

- niepubliczne – 654 421,23 zł. 

Licea Ogolnokształcące   – 1 412 105,50 zł. 

przy czym wydatki na Licea Ogólnokształcące dla młodzieży – 1 279 013,42 zł. 

Uczniowie w Liceach Ogolnokształcąccyh, posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

– 37 484,84 zł. 
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1.7.1. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: 

1) części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -   34 127 868,00 zl. 

2) dotacji celowych –  575 286,02 zł. 

3) dochodów własnych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe – 840 742,20 zł. 

4) dochodów własnych powiatu – 3 932 192,16 zł. 

 

 
1.8. Liczba etatów nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 

Lp Szkoła/placówka etaty Rok 

szkolny 

Nauczyciel 

Stażysta 

 

Nauczyciel 

Kontraktowy 

Nauczyciel 

Mianowany 

Nauczyciel 

Dyplomowany 

Razem 

etatów 

1 I Liceum Ogólnokształcące 

im. Stanisława Wyspiańskiego 

w Mławie 

2019/2020 1,49 2,13 2,11 34,32 40,05 

2020/2021 3,27 1,33 2,20 33,90 40,70 

2 Zespół Szkół Nr 1 w Mławie 2019/2020 1 6 12,25 26,48 45,73 

2020/2021 2,5 6 7 33,80 49,30 

3 Zespół Szkół Nr 2 w Mławie 2019/2020 0 2,19 8 29,06 39,25 

2020/2021 1,83 2,50 6,50 30,48 41,31 

4 Zespół Szkół Nr 3 Mławie 2019/2020 0 2,75 3 27 32,75 

2020/2021 0 2,28 2 28 32,28 

5 Zespół Szkół Nr 4 w Mławie 2019/2020 2,61 2,81 5,50 37,06 47,98 

2020/2021 2,20 3,23 5,43 36,73 47,59 

6 Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy  

im. Janusza Korczaka                         

w Mławie 

2019/2020 0 12 15 31,88 58,88 

2020/2021 4 8 16 36,54 64,54 

7 Bursa Szkolna w Mławie 2019/2020 0 1 1 1 3 

2020/2021 0 1 1 1 3 

8 Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Mławie 
2019/2020 0 4,75 0 7,25 12 

2020/2021 0 4,00 1 7,25 12,25 

9 Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 
2019/2020 0 0 0,38 3,19 3,57 

2020/2021 0 0 0 5,78 5,78 

 

Ogółem: 

2019/2020 5,1 33,63 47,24 197,24 283,21 

2020/2021 13,80 28,34 41,13 213,48 296,75 

 

 
W  roku szkolnym 2019/2020 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mławski liczba etatów 

nauczycielskich to 283,21 etatu 

W  roku szkolnym 2020/2021 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mławski liczba etatów 

nauczycielskich to  296,75 etatu. 
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Lp. 

 

Szkoła/Placówka Pracownicy 

niepedagogiczni  

2019/2020 Razem 2020/2021 Razem 

1. Zespół Szkół Nr 1 administracja 3,5 11 3,5 11 

obsługa 7,5 7,5 

2. Zespół Szkół Nr 2 administracja 3,5 11 3,5 10,5 

obsługa 7,5 7 

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 3,5 17,58 3,75 18 

obsługa 14,08 14,25 

7. Bursa Szkolna administracja 3,5 13,5 3,5 13,5 

obsługa 10 10 

8. Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna 

administracja 3,75 5,75 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 30,5 98,83 30,25 98,25 

obsługa 68,33 68 

 

 
W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mławski 

pracownicy niepedagogiczni byli zatrudnieni na 98,83 etatach. 

W roku szkolnym 2020/2021 zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wynosiło 98,25 etatu. 

 

 
1.9. Zapewnienie opieki i wychowania uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania. 

 
Uczniom Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania i oczekującym na 

odjazdy zapewnione jest miejsce w bibliotece oraz szatni szkolnej, której godziny pracy dostosowane są do godzin 

przyjazdu i odjazdu uczniów. Uczniowie mają możliwość gry w piłkarzyki i tenisa stołowego, a w godzinach 

popołudniowych istnieje możliwość skorzystania z pracowni komputerowych oraz hali sportowej.  

Uczniom  Zespołu Szkół nr 2 w Mławie  pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania oczekującym na 

odjazdy zapewnione jest miejsce w bibliotece szkolnej, której godziny pracy dostosowane są do godzin przyjazdu                

i odjazdu uczniów. Ponadto biblioteka jest Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej gdzie młodzież może 

korzystać z komputerów z dostępem do Internetu. Poza tym młodzież może korzystać z szerokiego wachlarzu zajęć 

dodatkowych, które proponowane są uczniom po skończonych zajęciach.  Ponadto w szkole znajduje się 

pomieszczenie gdzie uczniowie mogą zjeść śniadanie czy odpocząć po zajęciach. 

Uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie którzy zamieszkują poza Mławą dojeżdżają środkami 

transportu publicznego. Cześć z nich  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, który dysponuje 34 miejscami. W roku 2020  zamieszkiwało w nim 23 

wychowanków. Ośrodek zapewnia opiekę uczniom, którzy ukończyli zajęcia i czekają na powrót do domu mając do 

tego celu świetlicę szkolną czynna codziennie od godziny 7.00 do godziny 15.30.  
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Znaczna część uczniów na podstawie art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty jest 

dowożona transportem organizowanym i finansowanym przez gminy, z których ci uczniowie pochodzą.  

Łącznie dowozami objętych jest 73 uczniów z terenu następujących gmin: Mława - 20, Wiśniewo - 10, Stupsk - 3, 

Strzegowo - 7, Szydłowo- 7, Radzanów - 5, Szreńsk - 4, Lipowiec Kościelny – 7, Wieczfnia Kościelna - 6,                  

Iłowo – 2, Regimin - 2.   

 

 

 

1.10. Działania podejmowane w związku z zapobieganiem zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 

wywołującym COVID-19. 

 

We wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mławski organizacja pracy w roku szkolnym 

2020/2021 przebiegała zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół  i placówek 

od 1 września 2020 roku.  

Szkoły dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski: 

1) wprowadziły system jednozmianowy, a zajęcia lekcyjne odbywały się w miarę możliwości w jednej 

wyznaczonej sali lekcyjnej,  

2) na przerwach podczas przebywania w częściach wspólnych uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy 

administracji  i obsługi nosili maseczki,  

3) w klasopracowniach uczniowie mieli stałe miejsce przypisane zgodnie z numerem z dziennika lekcyjnego,               

a po każdych zajęciach sale były wietrzone a ławki dezynfekowane,  

4) szkoły posiadają termometry bezdotykowe oraz dozowniki do płynu dezynfekującego,  

5) w placówkach wprowadzono dla osób trzecich rejestr wejść na teren szkoły, 

6) opracowana została Strategia Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową w czasie obecnym i na 

wypadek wystąpienia pandemii,  

7) w każdej szkole zostały powołane Komisje do spraw oceny zagrożenia epidemiologicznego oraz Koordynatorzy 

do spraw Bezpieczeństwa.  

 

Aby wesprzeć szkoły i placówki oświatowe organizacyjnie  i finansowo Zarząd Powiatu Mławskiego podejmował 

działania: 

1) kilkakrotnie dystrybuowano płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni dla szkół i placówek oświatowych –                        

w 2020 roku było to 1420 litrów płynów,  

2) zakupiono termometry bezdotykowe w ilości 9 sztuk, (po 1 sztuce otrzymały wszystkie szkoły                            

i placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski),  

3) przekazywano na bieżąco informacje w sprawie rejestracji szkoły lub placówki w systemie MEN celem 

otrzymania bezdotykowych dystrybutorów oraz płynów dezynfekcyjnych, maseczek,  

4) zakupiono komputery i tablety do zdalnego nauczania (opisane w cz. III Raportu w pkt. 4 ppkt 4.3 

Programy w zakresie wsparcia nauczania zdalnego).  

5) zakupiono sprzęt komputerowy w liczbie 64 szt. do pracowni komputerowych dla 4 szkół zawodowych. 

Uczniowie będą mogli korzystać ze sprzętu w sytuacji wprowadzenia zdalnego nauczania lub choroby 

ucznia uniemożliwiającej uczęszczanie do szkoły, (są to komputery zakupione z rezerwy ogólnej budżetu 

powiatu mławskiego dla 4 szkół - ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3 i ZS Nr 4 na łączną kwotę 174 037,75 zł.             

w ramach przetargu nieograniczonego pn. „Wyposażenie pracowni komputerowych dla szkół 

ponadpodstawowych”. Komputery wraz z oprogramowaniem zostały przekazane do : 

ZS Nr 1- 15 szt. 

ZS Nr 2- 15 szt. 

ZS Nr 3- 16 szt.  

ZS Nr 4 – 18 szt.  

 

Zarząd Powiatu Mławskiego jest w stałym kontakcie ze szkołami i placówkami celem monitorowania bieżącej 

sytuacji i podejmowania stosownych działań adekwatnych do potrzeb.  
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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 2020 wyniosła 65 688 osób, udzielono  79 111 świadczeń 

zdrowotnych. W szpitalu, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Mławski na początku 2020 roku było 187 

miejsc. W ciągu roku z usług szpitala skorzystało 5 942 mieszkanek i mieszkańców, a średni czas hospitalizacji 

wynosił 2,85 dni. Liczba zgonów w 2020 roku w szpitalu wyniosła 357. 

Najczęstszymi powodami zgonów w szpitalu były nagłe zatrzymanie krążenia oraz COVID - 19. 

Wynik finansowy za 2020 roku to zysk w wysokosci 364 694,74 zł. 

Na terenie powiatu znajduje się: 

1) 19  jednostek ochrony zdrowia realizujących zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach 

kontraktu z narodowym Funduszem Zdrowia, obejmujące swoją opieką zapisanych do poszczególnej jednostki 

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 grudnia 2020 roku funkcjonowało 19 aptek (17 aptek na terenie Miasta Mława, natomiast 

na terenie gmin - 2 apteki) oraz 8 punktów aptecznych, gdzie wszystkie znajdują się na terenach gmin.   

 

3. Polityka społeczna – statystyka powiatowa. 

 

Od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie obejmował 

opieką terapeutyczno - rehabilitacyjną 47 osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym: 18 kobiet i 29 

mężczyzn w różnym wieku.   

 

W 2020 roku w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie mieszkało 55 osób. Z powodu zasiedlenia Domu, 

powstała lista osób oczekujących, na której na dzień 31 grudnia 2020 roku znajdowały się 2 osoby.     

 

Do Powiatowego Zespołu w Mławie w 2020 roku wpłynęło 815 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności. 

Główne cele, dla których składane były wnioski to:  

1) uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego – 309,  

2) odpowiednie zatrudnienie – 157,  

3) korzystanie z ulg i uprawnień – 55  

4) zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 85,  

5) korzystanie z usług rehabilitacyjnych, terapeutycznych i socjalnych – 141,  

6) uzyskanie karty parkingowej – 68.  

 

Dla osób poniżej 16 roku życia wpłynęło 224 wniosków, w tym:   

1) o uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko - 220,  

2) w celu otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego przez rodzica (opiekuna) dziecka, wymagającego                   

z powodu niepełnosprawności, stałej opieki i pomocy-4  . 

 

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie w 2020 roku wydał następującą liczbę 

orzeczeń: 

1) osobom powyżej 16 roku życia – 773 ogółem, w tym:  

a) 742 z określeniem stopnia niepełnosprawności,  

b) 10 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,   

c) 21 o odmowie wydania orzeczenia. 
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2) osobom poniżej 16 roku życia – 215 ogółem, w tym:  

a) 200 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,  

b) 15 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych. 

 

Łącznie w roku 2020 wydano 988 orzeczeń.  

 

W 2020 roku w hostelu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mławie łącznie  

przebywały 34 osoby, w tym 20 dzieci. (osoby pochodziły z powiatów: mławskiego 17 osób, ciechanowskiego                                 

6 osób, nidzickiego  2 osoby, nowodworskiego 2 osoby, ostrowskiego 4 osoby, z Warszawy 3 osoby). 

Osoby przebywające w hostelu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia miały zapewnioną ochronę przed osobą 

stosującą przemoc. Udzielono im natychmiastowej pomocy specjalistycznej tj. psychologicznej, socjalnej, prawnej, 

dostępu do pomocy medycznej, wsparcia emocjonalnego - wg potrzeb konsultacji wychowawczych i konsultacji 

psychiatrycznych. Dzieci były pod opieką pedagogiczną. Prowadzone były z nimi zajęcia zarówno grupowe jak                  

i indywidualne tj. zajęcia wyrównawcze, zajęcia plastyczne, techniczne, ogólnorozwojowe, grafomotoryczne                       

i logopedyczne. Organizowano także czas wolny. 

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 2020 roku z pomocy całodobowego schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej skorzystały 3 osoby. 

W 2020 roku pedagog, pracownik socjalny przy udziale psychologa prowadziły warsztaty dla rodziców „Szkoła dla 

Rodziców”. W warsztatach uczestniczyło łącznie 18 osób. Odbyły się trzy edycje warsztatów. 

Prowadzona była grupa wsparcia dla dorosłych osób doświadczających przemocy w rodzinie. Grupa liczyła                 

4 osoby.  Z uwagi na pandemię koronawirusa odbyły się tylko 2 spotkania. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jak i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

świadczyły w 2020 roku specjalistyczne poradnictwo, wsparcie i działania interwencyjne na rzecz klientów 

zgłaszających się do Placówki. Placówka udzielała w 2020 roku poradnictwa: prawnego, socjalnego, 

psychologicznego, medycznego, konsultacji wychowawczych. Prowadzona była również psychoterapia 

indywidualna, psychoterapia par, psychoterapia rodzin.  

Łącznie przez wszystkich specjalistów udzielono 2601 porad specjalistycznych,  z których skorzystały 534 osoby,  

w tym 122 osoby  uwikłane w przemoc. 

 

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- 10 miejsc. 

 

Lp. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Stan                   

w dn. 

01.01.2020 

Ubyło Przybyło Stan                 

w dn. 

31.12.2020 

1.  Domu Dziecka nr 1 15 4 2 13 

2.  Domu Dziecka nr 2 14 6 5 13 

3.  Domu Dziecka nr 3 14 6 9 17 

4.  Domu Dziecka nr 4 10 3 3 10 

Razem 53 19 19 53 

 

Wychowankowie przebywający w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym (MOS)  oraz Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym (MOW)  (stan w dn. 31 grudnia 2020 roku): 

 

Lp. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza MOS MOW Razem 

1.  Domu Dziecka nr 1 1 0 1 

2.  Domu Dziecka nr 2 2 1 3 

3.  Domu Dziecka nr 3 3 0 3 

4.  Domu Dziecka nr 4 1 0 1 

Razem 7 1 8 



Strona 62 z 82 
 

 

W 2020 roku łącznie usamodzielniono - 7 wychowanków, przeniesiono do innych placówek tego samego typu - 4 

wychowanków, 5 wychowanków powróciło do domu rodzinnego, 1 wychowanek został umieszczony                      

w rodzinie zastępczej. 

 

 

4. Bezrobocie w powiecie mławskim. 

 
Według danych statystycznych liczba osób bezrobotnych zarejestrowanyc na koniec grudnia 2020 roku wynosiła 

1829 osób, w tym 1073 kobiety. 

 

Wykres 1. Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w latach 2019 – 2020 

 

Źródło: Opracowanie PUP w Mławie 

 

Dane przedstawione na powyższym wykresie jednoznacznie pokazują spadek liczby osób bezrobotnych                         

w poszczególnych miesiącach roku 2020 roku podobnie jak w 2019 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 – 2020 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 2020 roku wynosiła 6,2% i była równa z krajową, która wynosiła w tym 

czasie 6,2%. W tym samym okresie stopa bezrobocia w województwie mazowieckim wyniosła 5,2%. Należy 

równocześnie zaznaczyć, iż w regionie mazowieckim wynosiła 9,8%, a podregionie ciechanowskim do którego 

należy nasz powiat współczynnik ten wynosił 10,2%. 
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Wykres 2. Stopa bezrobocia w powiecie mławskim na tle województwa mazowieckiego  

i Polski w latach 2004-2020 

 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Wśród 1829 osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec grudnia 2020 roku w powiecie mławskim, 

najliczniejszą grupę stanowią osoby w przedziale wiekowym 25-34 lat (534 osoby, czyli 29,20% ogółu 

zarejestrowanych).  Najmniej osób bezrobotnych znajduje się w przedziale wiekowym 60 lat i więcej – 145 osób.  

Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż z roku na rok wzrasta odsetek bezrobotnych, którzy ukończyli 34 lata.            

W końcu 2020 roku ta grupa wiekowa stanowiła ponad 59,76% ogółu zarejestrowanych, w 2019 roku – 58,04%. 

 

Wykres 3. Struktura bezrobocia ze względu na wiek w latach 2019 – 2020 

 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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4.1. Programy i projekty. 

 

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mławie przystąpił do realizacji 7 programów, dzięki którym wsparcie                  

w aktywizacji zawodowej otrzymały najtrudniejsze grupy osób bezrobotnych, m.in.: osoby do 30 roku życia, 

powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni (2 projekty są przechodzące na przyszły rok) oraz 

1 programu w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) skierowanego do pracodawców i osób 

zatrudnionych podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Łączna wartość pozyskanych na te działania środków 

wyniosła ponad 6 mln 609,6 tys. zł. (w tym środki KFS opisane w pkt. 7.1.6 raportu). W działaniach 

aktywizacyjnych wzięło udział 591 osób bezrobotnych oraz 271 beneficjentów KFS.  

Poniższa tabela zawiera zestawienie wszystkich programów skierowanych do osób bezrobotnych w 2020 roku. 

Łączna wartość projektów z przeznaczeniem na aktywizację zawodową tych osób wyniosła 6 mln 260,1 tys. zł.  

W przypadku projektów z pozycji 1 i 2 wartości projektów uwzględniają środki na realizację tarczy antykryzysowej 

i nie były przeznaczone dla osób bez pracy - zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów unijnych 

należy podawać ogólna wartość dofinansowania projektu. W opisach natomiast uwzględniona jest wyłącznie 

aktywizacja zawodowa.   

 
L. p.  Nazwa 

projektu/programu 

Źródło 

finansowania 

Wartość projektu/ 

programu 
Krótki opis projektu/programu 

PROJEKTY UNIJNE 2020 

1 Aktywizacja osób w 
wieku 30 lat i powyżej 
pozostających bez pracy 
w powiecie mławskim 
(III) 

RPO WM na 
lata 2014-
2020/EFS 

Ogółem  
2 964 852,32 zł. w tym 
2 371 881,86 zł. unijne, 
592 970,46 zł. krajowe 
 
Na 2020 rok: 
 1 907 320,80 zł. (w tym                  
1  525 856,64 zł. unijne; 
381 464,16. Zł. krajowe) 
 
W tym na aktywizację 
zawodową osób 
bezrobotnych – 
1 783 842,47 zł. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy, 
Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez 
PUP-projekty pozakonkursowe (okres realizacji projektu: 
01.01.2019r. – 31.12.2020r.); liczba uczestników: 253 osoby. 
Formy wsparcia realizowane w ramach projektu w 2020 roku 
(ogółem): 
- poradnictwo zawodowe – 113 osób (203) 
- pośrednictwo pracy- 77 osób (135) 
- staże- 21 osób (52) 
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej- 36  
  osób (68) 
- refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska  
  pracy- 34 osoby (45) 
- prace interwencyjne – 22 osoby (38) 
- instrumenty dofinansowania 50 osób ( 50)  
W 2020 r. w projekcie uczestniczyło 113 osób.  

2 Aktywizacja osób 
młodych pozostających 
bez pracy w powiecie 
mławskim (IV)” w 
ramach PO WER (projekt 
realizowany w latach 
2020-2022)-– projekt w 
trakcie realizacji 

Program 
Operacyjny 
Wiedza 
Edukacja 
Rozwój na lata 
2014 - 
2020/EFS 

Ogółem na 3 lata: 
6 606 284,41 zł. (w tym 
5 567 776,50 zł. unijne, 
1 038 507,91 zł. krajowe) 
 
Na 2020 rok: 
3 257 338,01 zł. (w tym 
2 745 284,47 zł.  unijne; 
512 053,54 zł. krajowe) 
 

 
W tym na aktywizację 
zawodową osób 
bezrobotnych – 
1 655 360,23 zł. 

Projekt pozakonkursowy współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                    
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś 
Priorytetowa I Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1. 
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (okres 
realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.). Głównym 
celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 
młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy                         
w powiecie mławskim. Projekt skierowany jest do osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Mławie w wieku                 
18-29 lat oraz do 29 r. ż. pracujących, przedsiębiorców                            
i pracownik organizacji pozarządowych korzystających ze 
wsparcia w ramach art. 15 zzb, 15 zzc, 15 zze ustawy COVID-19. 
Formy wsparcia realizowane w ramach projektu: 2020 rok: 
- poradnictwo zawodowe – 192 
- staże – 89 
- prace interwencyjne – 43 
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- bony na zasiedlenie – 27 
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 23 
- doposażenie- 10 
- instrumenty dofinansowania COVID-19 -333 
W 2020 r. w projekcie uczestniczyły 192 osoby.  

3 „Bezrobotni z  III 

profilem pomocy 

aktywni na rynku pracy 

powiatu mławskiego” 

RPO WM na 

lata 2014-

2020/EFS 

Ogółem 
1 318 764,00 zł. w tym  
1 055 011,20 zł. unijne             
263 752,80  krajowe wraz                 
z wkładem własnym 
 
 
Na 2020 rok: ogółem  

501 656,93 

(w tym 401 325,55 zł.  

unijne,  

100 331,38 zł. krajowe wraz                 

z wkładem własnym) 

 

Projekt konkursowy współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu. Okres realizacji obejmuje 2 lata tj. 
od 31.08.2018r. do 30.08.2020 r.  Celem projektu jest integracja 
społeczna i aktywizacja zawodowa 180 osób wykluczonych                        
i zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie mławskim 
ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością 
zarejestrowanych jako bezrobotne, z ustalonym III profilem 
pomocy. 
Wsparcie udzielane uczestnikom projektu to  : 
- diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników  
  projektu na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji                             
  (dwugodzinne zajęcia z psychologiem).  25 osób  ( 180) 
- warsztaty rozwoju osobistego w ramach aktywizacji   
  społecznej-  25 osób ( 179)  
- pośrednictwo pracy- 24 osoby ( 178) 
- poradnictwo zawodowe-  25 osób ( 180) 
- staże zawodowe- 9 osób ( 49) 
- prace interwencyjne-  2 osoby ( 41)  
- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska  
  pracy- 0 osób (4) 
- szkolenia zawodowe- 10 osób ( 78)  
Ostatecznie w 2020 r. w projekcie uczestniczyło 21 osób. 

4 „Aktywizacja społeczna i 

zawodowa szansą na 

lepsze życie w gminach 

wiejskich powiatu 

mławskiego” – projekt w 

trakcie realizacji  

RPO WM na 

lata 2014-

2020/EFS 

wartość ogółem 1.478.238 zł 
w tym  1 182 590,40 zł. 
unijne 295 647,60 zł.                  
krajowe wraz z wkładem 
własnym 
 
Na 2020 rok: ogółem  

63 513,48 zł. 

(w tym 50 810,78 zł. unijne,  

12 702,70 zł. krajowe wraz                   

z wkładem własnym ) 

Projekt konkursowy współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu. Okres realizacji projektu: 01.07.2020 
– 31.12.2022, liczba uczestników: 150 osób zarejestrowanych     
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie zamieszkujących 
gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, 
Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo. Formy wsparcia 
realizowane w ramach projektu w 2020 roku:  
- diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników  
  projektu na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji  
  (dwugodzinne zajęcia z psychologiem-   20 osób  ( 150) 
- warsztaty rozwoju osobistego w ramach aktywizacji  
  społecznej-  20 osób ( 150) 
- coaching – 20 osób ( 150) 
- pośrednictwo pracy- 2o osób ( 150) 
- poradnictwo zawodowe-  20 osób ( 150) 
- staże zawodowe- 13 osób ( 30) 
- prace interwencyjne-  7 osób ( 40) 
- szkolenia zawodowe – 0 osób ( 80) 
W 2020 r. w projekcie uczestniczyło 20 osób.  
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ŚRODKI KRAJOWE 2020 rok 

5 Algorytm Fundusz Pracy 528 547,30 zł. Środki algorytmu skierowane są do wszystkich klientów Urzędu, 
szczególnie osób bezrobotnych, które nie kwalifikują się do 
wsparcia w ramach innych programów i projektów. W 2020 roku 
z tych środków skorzystały łącznie 64 osoby bezrobotne                 
w poszczególnych formach: 
Szkolenia zawodowe- 4 
Staż- 19 
Roboty publiczne- 13 
Prace interwencyjne- 23 
Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy- 
3 
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej- 1 
Bon na zasiedlenie-1 
Okres realizacji programu: 01.01.2020-31.12.2020 

6 Wewnętrzny Program 
Specjalny 2020 

Fundusz Pracy 411 150 zł. Program skierowany był do 61 osób bezrobotnych                                   
w szczególności z następujących grup: osoby zamieszkujące na 
wsi, osoby powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotni, osoby 
bezrobotne wymagające wsparcia w programie specjalnym- na 
podstawie Indywidualnego Planu Działania, kobiety. Program 
specjalny zakładał realizację następujących działań : 
1. Rekrutacja uczestników programu; 
2. Poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy; 
3.Specyficzny element wspierający zatrudnienie –  materiały  
    motywacyjne;  
4. Etap aktywizacji w zależności od potrzeb: 
- staże- 11,  
- prace interwencyjne- 21, 
- roboty publiczne- 16,  
- zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub  
  doposażenia stanowiska pracy dla pracodawcy -1 
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej- 1, 
- bon na zasiedlenie- 1, 
- szkolenia zawodowe- 10. 
Okres realizacji programu: 07.01.2020-31.12.2020 

7 Program specjalny PS 
1/2020 

Fundusz Pracy 1 316 000 zł. Program Specjalny Nr 1/2020 skierowany był do osób 
bezrobotnych  zarejestrowanych w PUP w Mławie,                            
w szczególności spełniające jeden z poniższych warunków: 
1. długotrwałe bezrobocie  
2. zamieszkiwanie terenów wiejskich, 
3. kobiety, 
4.osoby bezrobotne wymagające wsparcia w programie 
specjalnym- na podstawie Indywidualnego Planu Działania.  
Głównym celem Programu Specjalnego było zaktywizowanie 120 
uczestników programu. Program Specjalny Nr 1/2020 zakładał 
realizację następujących działań: 
1. Rekrutacja uczestników programu; 
2. Poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy; 
3.Specyficzny element wspierający zatrudnienie –  coaching;  
4. Etap aktywizacji w zależności od potrzeb: 
- staże- 8,  
- prace interwencyjne- 28, 
- roboty publiczne- 47,  
- zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub  
  doposażenia stanowiska pracy dla pracodawcy -20 
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej- 14, 
- szkolenia zawodowe- 3. 
Okres realizacji programu: 20.07.2020-31.12.2020 
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4.2. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. 

 

Poza zadaniami skierowanymi do osób bezrobotnych, Powiatowy Urząd Pracy w Mławie  współpracuje                         

z lokalnymi pracodawcami, którzy wspierani są w rozwój firm nie tylko w zakresie zatrudnienia. Organizowane są 

spotkania branżowe, informacyjne i konferencje dla przedsiębiorców Mławskie Targi Pracy. Aby wzbogacić ofertę 

informacyjną Urząd współpracuje m. in. z takimi instytucjami jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa 

Inspekcja Pracy, Cech Rzemiosł Różnych czy Urząd Skarbowy. Specjaliści tych instytucji omawiają zagadnienia                

z zakresu swojej działalności, istotne dla przedsiębiorców. W 2020 roku odbyły się 6 punktów konsultacyjnych,                

z których skorzystało ok. 60 osób.  

 

Mławskie Targi Pracy organizujemy we współpracy z Burmistrzem Miasta Mława, pod honorowym patronatem 

Starosty Mławskiego. Dotychczas zorganizowano dziewięć edycji. Kolejna dziesiąta edycja Mławskich Targów 

Pracy zaplanowana była na dzień 23 kwietnia 2020 roku. Jednak ze względu na ogłoszony stan epidemii                          

i wprowadzenie zakazu organizowania zgromadzeń, targi pracy zostały odwołane. 

 

W celu wspierania potencjału lokalnych firm organizowane są giełdy pracy, które są formą bezpośredniego kontaktu 

pracodawcy z wieloma kandydatami spełniającymi wymogi zgłoszonej oferty pracy. Odbywają się one   w siedzibie 

Urzędu Pracy i są organizowane przez pośredników terenowych. W 2020 roku zostało zorganizowanych  31 giełd 

pracy z udziałem przedstawicieli 13 firm. 

 

Podstawowymi instrumentami będącym w gestii Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, które wspierają rozwój 

przedsiębiorczości są: jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych 

i refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, z których korzystają pracodawcy. 

Do końca 2020 roku przyznano 75 dotacji na założenie nowych firm. Kwota udzielonych dotacji wyniosła                 

1 637 819,77 zł.           

Największą popularnością cieszyły się następujące branże: 

- budowlana – 24, 

- kosmetyczna i fryzjerska – 7, 

- mechanika pojazdowa i wulkanizacja – 5, 

- wykonywanie instalacji elektrycznych – 4, 

- stolarska – 4, 

- usługi sprzątające – 3, 

- prawnicza – 3, 

- pozostałe m. in. informatyczna, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi masażu, 

usługi reklamowe, usługi ogrodnicze, hydraulika siłowa, higienistka dentystyczna.  

Zainteresowanie dotacjami na założenie własnej firmy nieco spadło w porównaniu do 2019 roku - ze względu na 

aktualną sytuację w kraju i na świecie, osoby zainteresowane prowadzeniem własnej firmy czekają na poprawę 

warunków  gospodarczych.  

 

W ramach środków pozyskiwanych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, organizowane jest wsparcie na 

tworzenie nowych miejsc pracy u pracodawców lub przedsiębiorców działających na terenie powiatu mławskiego. 

W 2020 roku przeznaczono finanse pozwalające na stworzenie 65 stanowisk pracy bezrobotnych w ramach 

refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy. Wsparcie kierowane było głównie do rodzimych 

firm budowlanych, usługowych oraz transportowych. Tendencje te potwierdzają zapotrzebowanie na pracowników 

na lokalnym rynku pracy w ostatnich latach. Dzięki tej formie pracodawcy lub przedsiębiorcy mają możliwość 

zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku poprzez zakup niezbędnych maszyn, urządzeń, narzędzi, często 

unowocześniając swoje usługi, a nowo zatrudniony pracownik może wykonywać pracę zgodnie                                       

z aktualnymi wymogami.   

 

Do tworzenia nowych miejsc pracy przyczynia się także zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.                        

W ostatnim roku tutejszy zrefundowano część kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanych bezrobotnych               

w ramach umów zawartych z przedsiębiorcami i pracodawcami na stworzenie 146 stanowisk pracy. Prace 

interwencyjne zorganizowane zostały głównie w zawodach: kasjer-sprzedawca, pomoc administracyjna, pracownik 

fizyczny, sprzedawca-magazynier. 
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W celu zwiększenia dostępu do informacji naszych klientów- osób bezrobotnych o miejscach i stanowiskach pracy 

w naszym powiecie oraz okolicach z początkiem 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy nawiązał współpracę                             

z Powiatowymi Urzędami Pracy w: Żurominie, Działdowie oraz Nidzicy w ramach zawiązanego Partnerstwa dla 

Zatrudnienia. Efektem partnerstwa jest wymiana aktualnych ofert pracy z terenu działania wspomnianych urzędów, 

które pod hasłem „Partnerstwo dla zatrudnienia” są dostępne na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu. 

Pod zamieszczonymi ofertami pracy innych urzędów wskazani są pracownicy, od których można uzyskać niezbędne 

informacje o oferowanych stanowiskach pracy. Oferty przesyłamy również do ośrodków pomocy społecznej.  

 

Informacje na temat warunków dla rozwoju specjalnych stref aktywności gospodarczej na terenie powiatu 

mławskiego oraz tworzenaia warunków ograniczenia bezrobocia i wzrostu aktywności zawodowej mieszkańców 

powiatu mławskiego – zostały wskazane w załączniku nr 2 do niniejszego raportu w obszarze „Gospodarka. 

Natomiast informacje dotyczące przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego i integracji społeczna – 

opisano w obszarze „Społeczeństwo” . 

 

4.3. Informacje o pomocy dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19 

 

Od 1 kwietnia 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mławie realizuje wsparcie z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tzw. tarczy antykryzysowej, które mają 

przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym pandemii. Główny nacisk zapisy „tarczy” kładą na ochronę 

miejsc pracy i bezpieczeństwo pracowników, a także finansowanie przedsiębiorców.  

 

Na realizację pomocy z „tarczy” Powiat Mławski pozyskał z rezerwy Funduszu Pracy dodatkowe środki                               

w wysokości ponad 36 mln zł. z czego wydatkowaliśmy 26 mln 363,1 tys. zł.  Do końca 2020 roku wpłynęły  4362 

wnioski na nowe formy wsparcia. Poniższa tabela zawiera szczegółowe zestawienie dotyczące złożonych 

wniosków.  

 

Forma wsparcia Łączna liczba 

wniosków, 

które 

wpłynęły do 

Urzędu Pracy 

Liczba 

wniosków 

rozpatrzonych 

pozytywnie 

Łączna liczba 

ochronionych 

miejsc pracy 

Łączna liczba 

ochronionych 

działalności 

gospodarczych 

Kwota 

udzielonego 

wsparcia 

(wypłaconego) - 

w PLN 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 

pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 

społeczne w przypadku spadku obrotów 

gospodarczych w następstwie wystąpienia 

Covid-19- Art. 15zzb 

395 344 1981 - 8 101 781,50 

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy 

będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego 

pracowników, w przypadku spadku obrotów 

gospodarczych w następstwie wystąpienia 

Covid-19- Art. 15zzc 

705 653 - 653 3 433 040,00 

Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej mikro 

przedsiębiorcy - Art. 15zzd 

3133 2908 - 2908 14 538 982,00 

Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej 

organizacji pozarządowej w rozumieniu art.3 

ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie lub podmiotowi, o którym 

mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy - Art. 15zzda 

57 54 - 54 167 352,69 
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Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 

pracowników oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne dla organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie - Art. 15zze 

3 2 10 - 61 917,36 

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy- 

art. 15zze4 

69 12 - 12 60 000,00 

Razem 4 362 3 973 1 991 3 627 26 363 073,55 

Źródło: opracowanie PUP Mława 

 

Jednym z najpopularniejszych instrumentów była niskooprocentowana pożyczka do 5 000,00 zł. na pokrycie 

bieżących kosztów działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy, oraz np. kół gospodyń wiejskich czy parafii. 

Do 31 grudnia 2020 roku wpłynęło 3190 wniosków tylko na tą formę pomocy. Łączna suma wypłaconych środków 

wyniosła ponad 14,7 mln zł. Aktualnie jesteśmy na etapie weryfikacji udzielonych pożyczek pod umorzenia, które 

zgodnie z nowelizacjami „tarczy” dokonuje się z urzędu, a nie na wniosek pożyczkobiorcy. Warunkiem umorzenia 

jest prowadzenie działalności gospodarczej przez nieprzerwany okres  3 miesięcy od daty udzielenia pożyczki.               

Do końca 2020 umorzyliśmy 2944 pożyczki.  

Kolejną popularną formą było dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników - Art. 15zzc w ramach, którego wpłynęło 

ponad 700 wniosków. 

Celem kolejnej formy - dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - art. 15zzb, jest ochrona miejsc pracy. Pracodawcy                       

w złożonych wnioskach wskazali blisko 2000 miejsc pracy, kwalifikujących się do wsparcia. Dofinansowanie trwa 

od 1 do 3 miesięcy, w których otrzymujący wsparcie składają stosowne oświadczenia oraz kalkulatory wynagrodzeń 

pracowników - dokumenty te składane są kilkukrotnie. Biorąc pod uwagę, że o pomoc mogły się ubiegać wszystkie 

firmy zatrudniające od 1 do 249 osób oraz wszystkie osoby samozatrudnione skala wpływających dokumentów była 

bardzo duża.  

Przed samym końcem 2020 roku weszła w życie Tarcza 6.0, która wprowadziła nową formę pomocy dla mikro                    

i małych przedsiębiorców działających w branżach zamkniętych kolejnymi obostrzeniami rządowymi. Z dotacji na 

pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy 

zgodnie z art. 15zze
4
 tarczy mogą skorzystać firmy posiadające określone symbole przeważającego PKD,                          

w wysokości do 5 000,00 zł. w grudniu wsparliśmy jeszcze kolejnych 12 wnioskodawców, którzy złożyli do nas 

wnioski elektroniczne. Na tę dotację wnioski można było składać do końca stycznia 2021 roku.   

Zgodnie z nowelizacjami Traczy antykryzysowej pozostałe formy wsparcia wypłacane będą do końca czerwca         

2021 roku. 

 

 

5. Infrastruktura drogowa, środki pozyskane na zadania drogowe i obiekty mostowe.  

 
5.1. Infrastruktura drogowa. 

 

Infrastruktura drogowa w powiecie mławskim na dzień 31 grudnia 2020 roku 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 31.12.2020 

roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu.  

W roku 2020 stan dróg, jak co roku był oceniany na podstawie wizji lokalnej w terenie z uwzględnieniem zasad 

„Systemu Oceny Stanu Nawierzchni”.  
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5.2. Umowy inwestycyjne. 

 

W 2020 roku Powiat Mławski zawarł  osiemnaście umów w zakresie realizowanych przez Powiat inwestycji 

drogowych: 

 

5.2.1. Umowa z Gminą Radzanów z dnia 28 stycznia 2020 roku o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 85 000,00 

zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów – Drzazga 

wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra - Wykonanie dokumentacji technicznej”. Dotacja została 

rozliczona.   

5.2.2. Umowa z Gminą Strzegowo z dnia 5 marca 2020 roku o udzielenie pomocy finansowej w kwocie                  

113 750,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo 

– Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy”. Do umowy podpisano aneks w zakresie terminu wykorzystania udzielonej 

pomocy finansowej i tym samym wskazano termin 30 czerwca 2021 roku jako termin wykorzystania pomocy 

oraz termin rozliczenia dotacji 14 lipca 2021 roku.  

5.2.3. Umowa z Gminą Strzegowo z dnia 5 marca 2020 roku o udzielenie pomocy finansowej w kwocie                   

558 466,00 zł. na rok 2020 i w kwocie 567 570,00 zł. na rok 2021 na realizację zadania pn. „Poprawa spójności 

komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu 

mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo  nr 2343W o łącznej długości 

7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce  w m. Kowalewko”. Dotacja za 2020 rok rozliczona 

została 20.08.2020 roku. Rozliczenie dotacji za 2021 rok nastąpi do 14.12.2021 roku. 

5.2.4. Umowa z Gminą Wiśniewo z dnia 5 marca 2020 roku o udzielenie pomocy finansowej w kwocie                        

352 327,00 zł. na rok 2020 i w kwocie 358 071,00 zł. na rok 2021 na realizację zadania pn. „Poprawa spójności 

komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej  i wewnętrznej powiatu 

mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 

7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko”.   Dotacja za 2020 rok rozliczona 

została 20.08.2020 roku. Rozliczenie dotacji za 2021 rok nastąpi do 14.12.2021 roku. 

5.2.5. Umowa z Miastem Mława z dnia 27 marca 2020 roku o udzielenie pomocy finansowej w kwocie                      

125 000,00 zł. na realizację zadnia pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2380W-                            

ul. Szpitalna w Mławie”. Z przekazanej przez Miasto Mława dotacji celowej w kwocie 125 000,00 zł. 

wydatkowano kwotę w wysokości 87 533,00 zł. stanowiącą 50 % udział w finansowanym zadaniu. 

Niewykorzystaną część dotacji celowej  w kwocie 37 467,00 zł. zwrócono  do budżetu Miasta Mława. 

5.2.6. Umowa z Miastem Mława zawarta w dniu 27 marca 2020 roku o udzielenie pomocy finansowej                            

w kwocie  95 940,00 zł. na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2375W - ul. Nowa                      

w Mławie – dokumentacja techniczna” . Dotacja została rozliczona.  

5.2.7. Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego zawarta w dniu 8 lipca 2020 roku o udzielenie dotacji              

w kwocie 100 000,00 zł. ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie                         

z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - „Przebudowa drogi powiatowej                

Nr 2314W Dębsk – Kitki – Szumsk na odcinku od km 2+045,00 do km 2+995,00”. Dnia 9 październia 2020 

roku przekazano sprawozdanie z realizacji zadania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego. Dnia 3 listopada 2020 roku Powiat Mławski otrzymał środki w kwocie 69 118,00 zł.                       

z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

5.2.8. Umowa z Firmą CEDROB zawarta w dniu 6 sierpnia 2020 roku - darowizna 200 000,00 zł.                                   

na dofinansowanie zadania inwestycyjnego inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej                     

nr 234IW Miączyn Mały - Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne – Rudowo”.  
5.2.9. Umowa z Gminą Dzierzgowo zawarta 2 września 2020 roku o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 

400 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece 

Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową”. Dotacja została rozliczona 08.01.2021 roku. 

5.2.10. Umowa z Wojewodą Mazowieckim z dnia 4 września 2020 roku na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej Nr 2356W Staroguby - Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00                      

w miejscowości Strzegowo” z Funduszu Dróg Samorządowych na wartość dofinansowania w kwocie                          

1 225 283,26 zł. Dnia 18 stycznia 2021 roku Powiat Mławski  przekazał do Wojewody Mazowieckiego końcowe 

sprawozdanie z realizacji zadania potwierdzające wykorzystanie środków FDS w kwocie 1 007 593,79 zł. 

5.2.11. Umowa z Wojewodą Mazowieckim z dnia 4 września 2020 roku na dofinansowanie zadania                               

pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, 

Kowalewko, Dąbrowa - Etap II” z Funduszu Dróg Samorządowych na wartość dofinansowania  w kwocie                  

6 215 339,62 zł. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie 60 dni  od zakończenia inwestycji. Dnia 4 stycznia 2021 
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roku Powiat Mławski przesłał Informację za IV kwartał 2020 roku o stanie realizacji zadania                                       

i wykorzystanie środków z FDS w kwocie 1 293 941,65 zł.  od początku obowiązywania umowy. 

5.2.12. Umowa z Gminą Wiśniewo z dnia 1 października 2020 roku o pomocy finansowej w kwocie 226 950,00 zł. na 

dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W                            

w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II” . Dotacja została rozliczona.  

5.2.13. Umowa z Gminą Szreńsk z dnia 7 października 2020 roku o udzielenie pomocy finansowej w kwocie               

99 630, 00 zł. stanowiącej 50% udziału Gminy w realizacji zadania pn. „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 

01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w miejscowości Bielawy wraz z rozbudową drogi 

dojazdowej nr 2337W Szreńsk-Radzanów – opracowanie dokumentacji projektowej”. Rozliczenia umowy 

dokonano 05.05.2021 roku. 

5.2.14. Umowa z Gminą Wieczfnia Kościelna zawarta w dniu 8 października 2020 roku o udzielenie pomocy 

finansowej w kwocie 150 000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych 

Nr 2309W na odcinku od km 6+710,00 do km6+860,00 i Nr 2310W  na odcinku od km 2+727,00 do km 

3+563,00 w m. Grzebsk”. Dotacja został rozliczona. 

5.2.15. Umowa z Gminą Strzegowo zawarta w dniu 12 października 2020 roku o pomocy finansowej w kwocie 

226 950,00 zł. na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo                    

nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II”. Dotacja została rozliczona. 

5.2.16. Umowa z Gminą Radzanów zawarta w dniu 11 listopada 2020 roku o udzielenie pomocy finansowej                    

w kwocie 120 000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej                    

nr 234IW Miączyn Mały - Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne – Rudowo”. Rozliczenie umowy 

nastąpi w 2021 roku. 

5.2.17. Umowa z Gminą Strzegowo zawarta w dniu 7 grudnia 2020 roku o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 

100 000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 234IW Miączyn 

Mały - Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne – Rudowo”. Rozliczenie umowy nastąpi  w 2021 roku. 

5.2.18. Umowa z Gminą  Strzegowo zawarta w dniu 3 grudnia 2020 roku o udzielenie pomocy finansowej                        

w kwocie  410 234 ,00 zł. na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2356W Staroguby - 

Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo”. Dotacaj została 

rozliczona.  

 

 

5.3. Wysokość środków pozyskanych w 2020r. z funduszy zewnętrznych na zadania drogowe. 

 

Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową”. 
400 000,00 zł. z Gminy Dzierzgowo. 

 2 747 500,00 zł. dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - decyzja Ministra  

Finansów z dnia 16 czerwca 2020 roku o przyznaniu dofinansowania. 

 

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2380W- ul. Szpitalna w Mławie.                    
87 533,00 zł. z Miasta Mławy. 

 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2375W - ul. Nowa w Mławie – dokumentacja techniczna.  

95 940,00 zł. z Miasta Mławy.  

 

Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w miejscowości 

Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk-Radzanów” – opracowanie dokumentacji 

projektowej. 
99 630, 00 zł. z Gminy Szreńsk.  

 

Modernizacja drogi powiatowej nr 234IW Miączyn Mały - Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne – 

Rudowo. 

100 000,00 zł. z Gminy Strzegowo. 

120 000,00 zł. z Gminy Radzanów. 

200 000,00 zł. z Firmy CEDROB.  

 

 



Strona 72 z 82 
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00  

w miejscowości Strzegowo”. 
410  234,00 zł. z Gminy Strzegowo. 

1 007 593,79 zł. z Funduszu Dróg Samorządowych. 

  

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk – Kitki – Szumsk na odcinku od km 2+045,00 do km 

2+995,00”. 

   69 118,00 zł. od Marszałka Województwa Mazowieckiego . 

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy - wykonanie 

dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek”. 

113 750,00 zł. z Gminy Strzegowo. 

Przebudowa dróg powiatowych Nr 2309W na odcinku od km 6+710,00 do km6+860,00 i Nr 2310                       

na odcinku od km 2+727,00 do km 3+563,00 w m. Grzebsk. 
150 000,00 zł. z Gminy Wieczfnia Kościelna.  

 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece 

Wkra - Wykonanie dokumentacji technicznej. 
85 000,00 zł. z Gminy Radzanów.  

 

Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej                         

i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo                         

nr 2343W  o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko na lata 

2019-2021. 

558 466,00 zł.  z Gminy Strzegowo środki na 2020 rok. 

352 327,00 zł.  z Gminy Wiśniewo środki na 2020 rok. 

567 570,00 zł.  z Gminy Strzegowo środki na 2021 rok. 

358 071,00 zł.  z Gminy Wiśniewo środki na 2021 rok. 

 

Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, 

Dąbrowa - Etap II. 
6 215 339,62 zł. z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020 -2021. 

226 950,00 zł.    z Gminy Strzegowo srodki na 2020 rok. 

539 478,00 zł.    z Gminy Strzegowo środki na 2021 rok – umowa o dofinansowanie podpisana w 2021 roku. 

226 950,00 zł.    z Gminy Wiśniewo środki na 2020 rok. 

338 480,00 zł     z Gminy Wisniewo środki na 2021 rok – umowa o dofinansowanie podpisana w 2021 roku. 

 

Część tych środków będzie przekazana Powiatowi Mławskiemu w roku 2021 zgodnie z zapisami zawartych umów. 

 

 

6.  Inwestycje, remonty, dokumentacja projektowa – zadania realizowane w 2020 roku.   

 

6.1. Inwestycje drogowe, drogowo – mostowe. 

 

6.1.1. „Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo – Wiśniewo”. 11 grudnia 2019 roku w siedzibie 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Jerzy Rakowski – Starosta Mławski i Jolanta Karpińska – 

Członek Zarządu Powiatu Mławskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Elżbiety Kowalskiej podpisali 

umowę z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont 

drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo – Wiśniewo” w wysokości 1 980 849,00 zł. z terminem wykonania do 

30 września 2020 roku.  

Łączna wartość  zadania to kwota 2 476 061,89 zł. 

Wartość zadania została dofinansowana także przez Gminę Wiśniewo w kwocie 247 606,00 zł.. Udział powiatu                 

w kosztach zadania wyniósł 247 606,89 zł.  

Rozpoczęcie remontu drogi powiatowej nastąpiło pod koniec 2019 roku.  
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W ramach remontu wykonano nową nawierzchnię jezdni o szerokości 5,50 metrów i długości 3521 metrów, 

obustronne pobocza na odcinku o długości 2791 metrów wraz z odwodnieniem poprzez odnowienie rowów 

drogowych  oraz uzupełniono oznakowanie.  

Odbiór remontu drogi nastąpił 15 kwietnia 2020 roku. 

 

6.1.2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2380W-ul. Szpitalna w Mławie. Inwestycja została 

zrealizowana przy udziale środków finansowych stanowiących udział własny powiatu w wysokości 50% wartości 

kosztów realizacji zadania – 87 533,49 zł. oraz udziale środków finansowych stanowiących udział Miasta Mława                   

w wysokości 50% wartości kosztów realizacji zadania – 87 533,00 zł. 

Łączna wartość zadania wraz z wykonaniem dokumentacji stanowił koszt 175 066,49 zł. 

Inwestycja była odpowiedzią na wnioski składane przez Zarząd Osiedla Nr 6 „Kopernika” w Mławie. Zakres robót 

obejmował wykonanie robór rozbiórkowych, wykonanie robót ziemnych, profilowanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne chodnika i zjazdów, ustawienie krawężników i obrzeży, wykonanie poszczególnych warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni chodników i zjazdów, regulację wysokościową elementów urządzeń podziemnych, 

wykonanie trawników.  

Inwestyję odebrano w dniu 1 lipca 2020 roku.  

 

6.1.3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk – Kitki – Szumsk na odcinku od km 1+445,00 do 

km 3+345,00”. Rada Powiatu Mławskiego w dniu 2 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XII/95/2019 wyraziła zgodę na 

złożenie wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji  pn. „Przebudowa drogi powiatowej                  

Nr 2314W Dębsk – Kitki – Szumsk na odcinku od km 1+445,00 do km 3+345,00” ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.  

Powiat Mławski 16 grudnia 2019 roku złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie                                    

o dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.  

Uchwałą Nr XVI/133/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2020 rok wprowadzono zmianę zakresu zadania  na „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 2314W Dębsk – Kitki – Szumsk na odcinku od km 2+045,00 do km 2+995,00”. 

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego oraz 

środków własnych Powiatu Mławskiego. Podczas prac wykonywane zostało korytowanie pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni profilowanie i zagęszczanie podłoża. Wykonano nową nawierzchnię żwirową na 

odcinku o długości 950 m i szerokości 5,5 m. Realizacja inwestycji umożliwi mieszkańcom z terenu gminy 

Szydłowo, a w szczególności ze wsi Dębsk, Wola Dębska i Budy Garlińskie swobodniejszy dojazd do gruntów 

rolnych i swoich gospodarstw.  

Dnia 1 października 2020 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji na kwotę 138 237,30 zł. w tym 

dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 69 118,00 zł. oraz środki własne 

powiatu w kwocie 69 119,30 zł.  

 

6.1.4. Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową –               

na realizację inwestycji w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 3 252 452,39 zł. w tym  pomoc finansowa Gminy 

Dzierzgowo w kwocie 400 000,00 zł. oraz dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w 

wysokości 2 747 500,00 zł. 

Łączny koszt inwestycji to kwota  5 999 952,39 zł. 

Prace rozpoczęły się w sierpniu 2020 roku. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości ponad                 

900 m., który ma początek przed skrzyżowaniem z ulicą Targową, przed początkiem obszaru zabudowanego 

miejscowości Dzierzgowo, a kończy się przed skrzyżowaniem z ulicą Zawodzie. Wspomniany odcinek jezdni został 

poszerzony z szerokości 5,00 m. do 7,00 m. Na całej długości wykonane zostały chodniki po obu stronach, 

kanalizacja deszczowa i odwonienie. Poza tym powstały parkingi przy kościele, Urzędzie Gminy Dzierzgowo                      

i straży. Wykonane zostało nasadzenie drzew i urządzenie zieleni.  

Zakres robót wykonywanych przy rozbudowie mostu obejmował rozebranie istniejących konstrukcji, wykonanie 

fundamentów pod przepustami, montaż przepustu z rur spiralnie karbowanych, wykonanie zasypki przepustów, 

umocnienie dna i skarp rowów na wlotach /wylotach przepustów, oraz skarp nasypu drogowego.  

Most zabezpieczony też został barieropręczami o wysokości 1,10 m. zabezpieczającymi ruch pieszy i kołowy. 

1 września 2020 roku Powiat Mławski wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury o akceptację rozszerzenia zadania                 

o roboty uzupełniające dotyczące przebudowy drogi dojazdowej Nr 2361W na odcinku od km 10+780,00 do                       

km 11+303,00. Roboty uzupełniające realizowane były w ciągu drogi powiatowej Nr 2361W, która stanowi drogę 

dojazdową do mostu – jako zadania głównego.  
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Dnia 12 stycznia 2021 roku Powiat Mławski przesłał do Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie końcowe 

sprawozdanie z realizacji zadania głównego „Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka                                         

w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową” i dodatkowy zakres -  Przebudowa DP Nr 2361W do mostu na rzece 

Tamka w m. Dzierzgowo  od km 10+780,00 do km 11+303,00.  Inwestycja została odebrana w dniu 14 grudnia 

2020 roku. 

 

6.1.5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 

6+718,00 w miejscowości Strzegowo”. Dnia 22 sierpnia 2019 roku Powiat Mławski złożył wniosek do 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Wartość kosztorysowa zadania to kwota 1 750 404,67 zł. w tym dofinansowanie z FDS na poziomie 70% -               

1 225 283,26 zł. 

Zadanie zostało przyjęte do Budżetu Powiatu Mławskiego na 2020 rok Uchwałą Nr XIII/100/2019 Rady Powiatu 

Mławskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku  -  Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2020.  

Dnia 17 lipca 2020 roku Wojewoda Mazowiecki zatwierdził zaktualizowaną listę rankingową i przedmiotowe 

zadanie znalazło się na liście podstawowej do dofinansowania i realizacji w 2020 roku. 

W wyniku zawartych umów została określona całkowita wartość zadania na kwotę  1 439 419,70 zł.,  w tym 

1 007 593,79 zł. pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych, pomoc finansowa Gminy Strzegowo w kwocie 

410 234,00 zł. która stanowi udział 95% we wkładzie własnym Powiatu Mławskiego na realizację zadania oraz 

środki wlasne powiatu 21 591,91 zł.  

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi powiatowej klasy L na odcinku o długości 571 m. (ulica Mickiewicza                

w Strzegowie) wraz z przebudową skrzyżowania ul. Mickiewicza z ulicą Partyzantów. Zakres prac obejmuje roboty 

rozbiórkowe, roboty ziemne przy poszerzaniu konstrukcji jezdni zasypywaniu rowów, wykonanie podbudowy na 

poszerzeniu z kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego, wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie zjazdów 

do posesji, wykonanie odwodnienia w postaci kolektora deszczowego,  studni rewizyjnych i wypustów, chodników, 

poboczy, przejść dla pieszych z oświetleniem.  

Dnia 21 grudnia 2020 roku dokonano odbioru końcowego wykonanych robót. 

 

6.1.6. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2309W na odcinku od km 6+710,00 do km 6+860,00 i Nr 2310                       

na odcinku od km 2+727,00 do km 3+563,00 w m. Grzebsk. Zadanie wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu                   

Nr XVIII/142/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 

rok 2020. 

W wyniku zawartych umów została określona całkowita wartość zadania na kwotę  365  530,87 zł. przy udziale 

środków Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 150,000,00 zł. Środki własne powiatu to środki w wysokości 

215 530,87 zł. 

W ramach zadania inwestycyjnego przebudowa dróg polegała na ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

AC 11S o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na drogach powiatowych nr 2309W na odcinku od km 6+710 do 

km 6+860 i nr 2310W na odcinku od km 2+727 do km 3+563 o łącznej długości 986 m. Ponadto zostało wykonane 

poszerzenie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 2310W do szerokości 6,00 m. Poza tym wykonano 

regulacje wysokościowe istniejącego chodnika z betonowej kostki brukowej (demontaż starej kostki oraz jej 

ponowne ułożenie oraz demontaż uszkodzonej kostki i wbudowanie nowej). Odwodniono 2 wpusty uliczne                         

i podłączono je  do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 

Dnia 21 grudnia 2020 roku dokonano odbioru końcowego wykonanych robót. 

 
6.1.7. Modernizacja drogi powiatowej nr 234IW Miączyn Mały - Radzimowice na odcinku Bońkowo 

Kościelne – Rudowo. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu powiatu Uchwałą Nr XVIII/142/2020 Rady 

Powiatu Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 

rok 2020 w kwocie 900 000,00 zł. 

W ramach zadania inwestycyjnego modernizacja drogi będzie polegała na utwardzeniu poboczy gruntowych po 

stronie prawej na odcinkach od km 3+714 do km 5+924 i od km 6+325 do km 9+057 o łącznej długości 4,942 km 

poprzez ułożenie warstwy  z betonu asfaltowego AC 16W i grubości po zagęszczeniu 6 cm oraz ułożeniu warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o grubości po zagęszczeniu  4 cm na skrzyżowaniu dróg powiatowych                

nr 2339W i 2341W  w miejscowości Bońkowo Kościelne. Poza tym wykonany zostanie chodnik dla pieszych oraz 

dojazdy do posesji w miejscowości Bońkowo Kościelne po stronie lewej drogi powiatowej nr 2341W na odcinku od 

istniejącego przystanku komunikacji publicznej do zjazdu na działkę o nr ew. 237 wraz z utwardzeniem istniejącego 

pobocza destruktem asfaltowym. 
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W wyniku zawartych umów została określona całkowita wartość zadania na kwotę  755 236,48 zł. przy udziale 

środków Gminy Strzegowo w wysokości 100,000,00 zł. oraz środków Gminy Radzanów w wysokości                         

120 000,00 zł. Powiat Mławski otrzymał również darowiznę w wysokości 200 000,00 zł. od Firmy CEDROB. 

Środki własne powiatu to środki w wysokości 335 236,48 zł. 

W związku z wnioskiem Wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji zadania, Powiat Mławski mając na uwadze 

zaistniałe okoliczności i jedyną miożliwość realizacji tego zadania  ujął  to zadanie w wykazie wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku 2020. 

Realizacja inwestycji zaplanowana jest do końca czerwca 2021 roku. 

 

6.1.8. Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, 

Kowalewko, Dąbrowa - Etap II. Powiat Mławski złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego                                    

o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 22 sierpnia 2019 roku.  

Dnia 15 kwietnia 2020 roku zatwierdzone zostały listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Na liście podstawowej do dofinansowania znalazła się 

inwestycja pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, 

Kowalewko, Dąbrowa - Etap II.  

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 - 2021. Realizacja zadania jest kontynuacją zadania                                

pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej                                

i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W                   

o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko", które 

uzyskało  dofinansowanie w poprzednim naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

Zadanie będzie realizowane w ramach rozbudowy trzech odcinków:   

pierwszy  odcinek od km  2+140,00 do km 3+430,10,  

drugi odcinek od km 4+ 610,10 do km 5+500,00,  

trzeci  odcinek od km 7+700,00 do km 8+558,80.  

Łączna długość odcinków rozbudowanej drogi wyniesie 3038,80 m.  

Inwestycja w szczególności obejmuje wykonanie robót ziemnych przy poszerzeniu konstrukcji jezdni                            

i wykonaniu rowów drogowych, wykonaniu podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego, kruszywa 

stabilizowanego cementem i kruszywa naturalnego, wykonaniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej jezdni                  

i na poszerzeniu, wykonaniu zjazdów na pola, drogi gminne, zjazdów do posesji, wykonanie odwodnienia                     

w postaci rowów otwartych i kanalizacji deszczowej, poboczy, chodników i oznakowania. 

Całkowita wartość zadania na lata 2020-2021 wynosi 8 879 056,60 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych na poziomie 70% wyniesie 6 215 339,62 zł. Udział własny powiatu mławskiego to 2 663 716,98 

zł., w tym wsparcie finansowe Gminy Strzegowo w kwocie 226 950,00 zł. w roku 2020 i w kwocie 539 478,00 zł.  

w roku 2021 oraz  wsparcie finansowe Gminy Wiśniewo w kwocie 226 950,00 zł. w roku 2020 i w kwocie                          

338 480,00 zł  w roku 2021. 

17 grudnia 2020 roku dokonao odbioru częściowego wykonanych robót. Zakres robót został wykonany                          

na poziomie 25%. 

Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 października 2021 roku.  

 

 

6.2. Dokumentacja projektowa. 

 

6.2.1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy - wykonanie 

dokumentacji technicznej. Zadanie wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu Mławskiego Nr VII/43/2019 z dnia      

25 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

Umowę z wykonawcą dokumentacji, Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w imieniu Powiatu Mławskiego podpisał 

16 września 2019 roku z terminem realizacji do dnia 31 lipca 2020 roku. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 

227 500,00 zł. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu złożenia dokumentacji technicznej do dnia 

30 kwietnia 2021 roku z uwagi na wydłużające się terminy uzgodnień z powodu trwającej pandemii COVID-19.  

Na podstawie Uchwały Nr XVI/132/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego zwiększono wydatki na zadaniu na podział 

geodezyjny działek o kwotę 200 000,00 zł. do kwoty 427 500,00 zł., a zadanie zapisano w brzmieniu;  

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy - wykonanie 

dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek”. 
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Umowę z wykonawcą dokumentacji geodezyjnej, Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w imieniu Powiatu 

Mławskiego podpisał 7 sierpnia 2020 roku, a koszt wykonania dokumentacji geodezyjnego podziału działek 

określono w kwocie 198 030,00 zł. z terminem wykonania do 30 kwietnia 2021 roku.   

Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Strzegowo w wysokości 113 750,00 zł. w zakresie wykonania 

dokumentacji technicznej. Środki własne powiatu to kwota 311 780,00 zł. z której kwotę 113 750,00 zł. 

przeznaczono na dokumentacje techniczną, natomiast kwotę 198 030,00 zł. na wykonanie dokumentacji technicznej 

podziału działek.  

 

6.2.2. Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce                           

w miejscowości Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk - Radzanów” – opracowanie 

dokumentacji projektowej. Inwestycja dotyczy przebudowy mostu na rzece Mławka  w miejscowości Bielawy                

i drogi powiatowej Nr 2337 dojazdowej do niego o długości 997 m. Na odcinkach przebiegających przez tereny 

zabudowane planowane są chodniki w zależności od dostępności terenu jednostronne lub obustronne.  Poza terenem 

zabudowanym po obu stronach jezdni – pobocza, a na całej długości odcinka drogi  - kanał technologiczny. 

Planowane jest odwodnienie drogi na terenie zabudowanym w postaci sieci kanalizacji deszczowej, natomiast poza 

nim  w postaci rowów odwadniających.  

Dnia 30 grudnia 2020 roku Rada Powiatu Mławskiego podjęła Uchwałę Nr XXII/169/2020 w sprawie wydatków 

budżetu powiatu mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w której wpisano powyższe 

zadanie do planu wydatków na kwotę 199 260,00 zł., z terminem rozliczenia do dnia 30 czerwca 2021 roku przy 

udziale finansowym Gminy Szreńsk w kwocie 99 630,00 zł. stanowiącej 50% udziału Gminy Szreńsk                           

w realizacji inwestycji. W związku z opóźnieniem wykonania dokumentacji przez Wykonawcę w wyznaczonym 

terminie, aneksowano podpisane umowy i tym samy wydłużono termin realizacji zadania przez Wykonawcę do dnia 

31 stycznia 2021 roku. Wykonawca złożył dokumentację w wyznaczonym terminie, natomiast  22 marca 2021 roku 

dokonano odbioru dokumentacji technicznej.  

6.2.3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji technicznej. 
Dnia 27.06.2019 roku Uchwałą Rady Powiatu Mławskiego Nr IX/55/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mławskiego przyjęto zadanie do realizacji. 

Powiat Mławski otrzymał pomoc finansową w wysokości 95 940,00 zł. od Miasta Mława.  

4 września 2020 roku dokonano odbioru dokumentacji technicznej. 

 

6.3. Inwestycje drogowe, które znalazły się na listach do dofinansowania w 2021 roku. 

  

6.3.1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2375W - ul. Nowa w Mławie. Powiat Mławski 10 sierpnia 2020 

roku  złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych                                    

o dofinansowanie  inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” na okres realizacji 

2021-2022. Przewidywany koszt inwestycji to 11 750 000,00 zł.  

Zakres robót obejmuje wykonanie rozbudowy drogi powiatowej, wykonanie chodników, ścieżki rowerowej 

dwukierunkowej, parkingów, zatok autobusowyuch, oznakowania pionowego i poziomego oraz systemu 

odwodnienia. Na skrzyżowaniu ulicy Nowej z ulicą Mechaników i Abbp. A. Nowowiejskiego zaprojektowano 

rondo co zwiększy bezpieczeństwo, w związku z dużą liczbą pojazdów przejeżdżających w kierunku dzielnicy 

przemysłowej.  

Dnia 11 sierpnia 2020 roku Powiat Mławski wystąpił do Miasta Mława z prośbą o współfinansowanie tej 

inwestycji. Rada Miasta Mława w marcu 20211 roku  podjęła uchwałę  w sprawie udzielenia przez Miasto Mława 

pomocy finansowej Powiatowi Mławskiemu. Miaso Mława udzieliło pomocy finansowej na 2021 rok w kwocie 

840 000,00 zł. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie została jeszcze zawarta umowa w sprawie udzielenie 

pomocy finansowej.  

Prezes Rady Ministrów w dniu 21 kwietnia 2021 roku zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych 

objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg 

Samorządowych) w 2021 roku na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2020 roku. Inwestycja Rozbudowa 

drogi powiatowej Nr 2375W - ul. Nowa w Mławie znalazła się na liście rezerwowej na 25 miejscu. 

 

6.3.2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem na rzecze Wkra.                       

22 października 2019 roku roku Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w imieniu Powiatu Mławskiego podpisał                 

z wykonawcą umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 31 lipca 2020 roku. Koszt 

wykonania dokumentacji wynósł 172 200,00 zł. przy udziale Gminy Radzanów w wysokości 85 000,00 zł.  
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Środki własne powiatu stanowiły kwotę 87 200,00 zł.  

Rada Powatu Mławskie w dniu 31 lipca 2020 roku Uchwałą Nr XVII/136/2020 wyraziła zgodę na złożenie przez 

Powiat Mławski wniosku do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych. Powiat Mławski na powyższą inwestycję złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego                       

w dniu 10 sierpnia 2020 roku.  

Prezes Rady Ministrów w dniu 21 kwietnia 2021 roku zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych 

objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg 

Samorządowych) w 2021 roku na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2020 roku. Inwestycja znalazła się 

na liście podstawowej – zadania Powiatowe.  

Wartość zadania na lata 2021-2021 to kwota 14 208 640,62 zł. w tym 70 % dofinansowania to kwota                       

9 946 048,43 zł. 

 

6.3.3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wisniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do 

km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne. Powiat Mławski w dniu 30 grudnia 2020 roku złożył opis 

zadania inwestycyjnego z prośbą o dofinansowanie i przyjęcie do realizacji na 2021 rok w ramach Instrumentu 

wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. 

Planowany koszt inwestycji  w roku 2021 – 7 300 000,00 zł.  

Wnioskowana kwota  dotacji na rok 2021 – 4 000 000,00 zł.  

Planowany okres realizacji: lipiec 2021 - grudzień 2021 rok. 

Dnia 16 marca 2021 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził zadanie do dofinansowania                            

w kwocie 4000 000,00 zł. 

Dnia 30 marca 2021 roku Gmina Stupsk podjęła Uchwałę o pomocy finansowej dla powiatu w kwocie   

1 650 000,00 zł.  

Dnia 30 kwietnia 2021 roku Powiat Mławski zawarł umowę z Marszałkiem Województwa  Mazowieckiego na 

kwotę dotacji 4 000 000,00 zł. 

 

6.4. Pozostałe zadaia inwestycyjne. 

 

6.4.1. Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na 

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie. Powiat Mławski dnia 3 marca 2020 roku złożył wniosek 

do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych Moduł I – Utworzenie Obiektów Centrum, tzw. Bazy Lokalowej i jej wyposażenie oraz Moduł 

II – Funkcjonowanie Centrum. 

3 czerwca 2020 roku Powiat Mławski podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej                 

w kwocie 20 000,00 zł. z terminem realizacji do dnia 31 lipca 2020 roku.  

30 lipca 2020 roku Powiat Mławski podpisał Umowę z Wojewodą Mazowieckim w sprawie trybu przekazania 

środków z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 2 672 022,63 zł. na realizację zadania.  

Zadanie zostanie sfinansowane w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego bez udziału środków własnych 

powiatu. 

Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Wychowawcze przeznaczone będzie dla 22 osób niepełnosprawnych ze 

znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosptrawnosci, w tym dla 20 ośób w ramach pobytu dziennego                  

z wyżywieniem oraz 2 osób na pobyt całodobowy z wyżywieniem. Pobyt w Centrum umożliwi osobom 

niepełnosprawnym godne funkcjonowanie oraz poprawi jakość życia w środowisku lokalnym. Osoby przebywające 

w Centrum będą miały zapewnioną opekę specjalistów oraz pomoc adekwatna do potrzeb i możliwości 

wynikających z wieku i stanu zdrowie.  

We wrześniu 2020 roku Powiat Mławski w wyniku ogłoszonego przetargu wyłonił Wykonawcę na Przebudowę 

budynku magazynowego wraz  z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo – 

Mieszkalne  w Mławie przy  ul. Juliusza Słowackiego 16 w Mławie.  

Po rozstrzygniętych przetargach określono wartośc całego zadania na kwotę 2 567 701,70 zł. 

Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2021 rok.  

 

6.4.2. Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a.  

19 marca 2020 roku Powiat Mławski złożył wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania                          

w ramach programu „Sportowa Polska – Program  rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2020”. 

Powiat Mławski nie otrzymał dofinansowania w ramach tego Programu.  



Strona 78 z 82 
 

21 grudnia 2020 roku Powiat Mławski złożył ponownie wniosek tym razem do Wojewody Mazowieckiego                        

o dofinansowanie zadania: pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym do gry w piłkę 

ręczną, siatkową i koszykową oraz bieżnią przy ZS Nr 4 w Mławie” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – tu również nie otrzymano dofinansowania. 

26 marca 2021 roku Powiat Mławski po raz kolejny złożył wniosek - do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu w Warszawie o dofinansowania realizacji inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy 

Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej                   

w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju infrastruktury sportowej” – Edycja 2021. 

W przypadku uzyskania dofinansowania na inwestycję ze wskazaną wartością jej dofinansowania przez Ministra 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zostanie podjęta stosowna Uchwała Rady Powiatu Mławskiego 

wprowadzająca powyższe zadanie do realizacji. 

Okreśłono szacunkową wartość inwestycji na kwotę  9 262 051,00 zł. 

W ramach zadania dokonano już rozbiórki budynku garażowego, którego koszt wyniósł 15 227,40 zł.  

 

6.4.3. Powiat Mławski 10 marca 2020 roku złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu 

Województwa  Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej 

Mazowsze 2020”  na realizację zadania „Remont głównego dachu Mławskiej Hali Sportowej w Mławie.  

Godnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2020 roku nie udzielono 

dofinansowania zadania pn. „Remont głównego dachu Mławskiej Hali Sportowej w Mławie”. 

Wykonanie zadania przeniesiono na 2021 rok pod nazwą: „Remont Mławskiej Hali Sportowej w Mławie”. 

12 marca 2021 roku Powiat Mławski ponownie złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu 

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021” . Koszt zadania to ktota 128 950, 

00 zł., wnioskowana pomoc finansowa  to 78 300,00 zł. 

 

6.4.4. Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Mławskim. Na zadanie 

inwestycyjne Powiat Mławski uzyskał dofinansowanie za w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu 

Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020. Koszt inwestycji to kwota 59 970,00 zł. Wartość dofinasowania 

inwestycji to 80% kosztów kwalifikowanych tj. kwota 47 976,00 zł., środki własne powiatu  to  11 994,00 zł.  

Przedmiotem zadania był zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu 

Monitoringu Suszy Rolniczej bez stałego źródła zasilania. Stacja zlokalizowana jest w miejscowości Bońkowo 

Kościelne – gmina Radzanów. 

Stacja zbudowana jest w oparciu o aluminiowy maszt kratownicowy o wysokości 12 m z szafą loggera (logger                           

z pamięcią wewnętrzną danych 10 MB FLASH i oprogramowaniem). Maszt został zakotwiczony do gruntu za 

pomocą stopy fundamentowej oraz systemu 3 odciągów stabilizujących. Zabezpieczeniem stacji przed dostępem 

osób nieupoważnionych jest ogrodzenie panelowe. Zasilanie jest  dostarczane przez  panel solarny umiejscowiony 

na maszcie oraz turbinę wiatrową umieszczoną na szczycie masztu. 

Wykonawca zapewnił (skonfiguruje) bezpośredni transfer danych z loggera stacji pomiarowej wyposażonej                 

w modem 3G do bazy danych serwera IUNG (podłączonego do publicznej sieci internetowej). Transfer danych                   

z loggera na serwer odbywa się co 10-15 min. 

Głównym celem realizacji montażu stacji meteorologicznej na terenie powiatu mławskiego była pomoc rolnikom             

w dokumentowaniu wpływu braku wody na drastyczny spadek plonów oraz pomoc w  uzyskaniu bardziej 

wiarygodnych danych o suszy rolniczej, co umożliwi poszkodowanym rolnikom uzyskać odszkodowanie. Ponadto 

służy do ostrzegania przed zagrożeniami atmosferycznymi i pozwoli zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców 

naszego regionu. Monitoringiem suszy rolniczej zajmuje się Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa – 

Państwowy Instytut Badawczy (IUNG). 

 

6.4.5. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego”. 

23 wreśnia 2020 roku Powiat Mławski złożył wniosek do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody 

Mazowieckiego o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizacji inwestycji 

pn.”Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego”. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu 

mławskiego. Budowa instalacji  obejmuje: budynki: I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu 

Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu Szkół Nr 4, Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Bursy Szkolnej, Mławskiej Hali Sportowej. 

Łącznie liczba zainstalowanych modułów fotowoltaicznych wyniesie 1726.  
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Rozpoczęcie realizacji planowane jest na miesiąc kwiecień 2021 roku, a zakończenie realizacji inwestycji na 

miesiąc listopad 2021 rok. Szacowany koszt inwestycji to kwota 3 882 040,00 zł. W miesiącu grudniu 2020 roku 

Powiat Mławski uzyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie 3 800 000,00 zł. z Rządowego Funduszu Inicjatyw 

Lokalnych 

Powyższy projekt przyczyni się do poprawy ekonomiki funkcjonowania jednostek poprzez zmniejszenie kosztów 

energii, ale w głównej mierze przyczyni się do zmniejszenia produkcji CO2.  

 

6.4.6. Zakup pojazdów dla Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie  

Zarząd Powiatu Mławskiego w 2020 roku zakupił dla Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie sprzęt za 

986 004,58  zł.  

samochód osobowy – 80 000,00 zł. 

samochód ciężarowy –  392 342,94 zł.  

Piaskarka ciągnikowa – 55 000,00 zł.  

Piaskarka –  97 170,00 zł.  

Ładowarka czołowa – 57 810,00 zł.  

Zamiatarka – 17 500,00 zł.  

Remonter drogowy typu Patcher  -  286 181,64 zł.  

 

6.4.7. W 2020 roku  SP ZOZ w Mławie zakupił w ramach otrzymanych dotacji, darowizn sprzęt medyczny                             

i niemedyczny w postaci: 

Cieplarki do prowadzenia hodowli bakteryjnych – kwota 10 701,00 zł.  

Aparatu do mierzenia bilirubiny dla dzieci – kwota 9 490,00 zł.  

Aparatu do USG – kwota 137 884,00 zł.  

Głowicy liniowej do aparatu USG – kwota 24 000,00 zł.  

Aparatu elektrochirurgicznego 2 sztuki – kwota 133 944,02 zł.  

Lampy operacyjnej na blok porodowy – kwota 59 000,00 zł.  

Elektrohydraulicznego stołu operacyjnego – kwota 164 160,00 zł. 

 

Powyższy sprzet został zakupiony z dotacji przekazanej przez Zarząd Powiatu Mławskiego (z funduszu 

przeciwdziałania COVID-19) pochodzącej ze środków Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

Łączna kwota zakupionego sprzętu: 539 179,02 zł. 

 

Małego urządzenia do oczyszczania powietrza - 7 sztuk – kwota 71 399,97 zł.  

Średniego urządzenia do oczyszczania powietrza – 3 sztuki – kwota 31 752,03 zł.  

Komory laminarnej – kwota 27 465,90 zł.  

Wirówki do krwi – kwota 11 341,08 zł.  

Inkubatora mikrokart do ID-System z pipetą – kwota 11 145,60 zł. 

 

Powyższy sprzęt został zakupiony z dotacji przekazanej przez Zarząd Powiatu Mławskiego pochodzącej                            

z budżetu powiatu mławskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu związanego z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 

Łączna kwota zakupionego sprzętu: 153 104,58 zł.  

 

Respiratora 2 szt. – kwota 129 988,80 zł.  

Kombinezony ochronne, okulary ochronne, maseczki HEPA, przyłbice oraz goglle  - kwota 19 511,20 zł. 

zakupionych z dotacji Zarządu Województwa Mazowieckiego przekazanej Powiatowi Mławskiemu                                 

z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Łączna kwota zakupionego sprzętu– 149 500,00zł. 

 

Aparatu do znieczulenia – kwota 137 160 zł.  

Termometry na podczerwień i rękawie ochronne – kwota 12 840,00 zł. 

zakupione z dotacji otrzymanej od CEDROB S.A. z siedzibą  Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów,                                  

z  przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19. 

Łaczna kwioata zakupionego sprzętu 150 000,00 zł. 
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Z wpłat darczyńców zakupiono sprzęt: 

System dezynfekcji pomieszczeń SANIVIR – kwota 21 492,00 zł. 

Klimatyzator Gree – kwota 5 412,00,00 zł.  

Łączna  kwota zakupionego sprzętu:  26 904,00 zł.  

 

Wartośc zakupionego sprzętu medycznego i niemedycznego to kwota 1 018 687,60 zł.  

 

Ponadto Zarząd Powiatu Mławskiego przekazał dotację (z funduszu przeciwdziałania COVID-19) pochodzącą ze 

środków Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 60 270,00 zł. na opracowanie dokumentacji 

aplikacyjnej do uzyskania dotacji unijnej wraz ze wsparciem merytorycznym, zawierającej m.in. dokumentacje 

techniczną (audyt energetyczny i program funkcjonalno – użytkowy) – na wykonanie modernizacji instalacji 

centralnego ogrzewania i Wod-Kan w budyku głównym szpitala.  

Dokumentacja została opracowana i wraz z wnioskiem została złożona w dniu 3 listopada 2020 roku                               

do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, a 30 grudnia 2020 roku otrzymano informację,                                

że pozytywnie przeszła ocenę formalną i została przekazana do dalszego procedowania. 

 

W ramach umów użyczenia: 

od Miasta Mława SP ZOZ w Mławie otrzymał: 

Analizator  hematologiczny – kwota 109 177,20 zł.   

Średnie urządzenie do oczyszczania powietrza – 4 szt. –kwota 40 599,99 zł.  

Łączny koszt sprzętu w ramach umów użyczenia: 149 777,19 zł.  

 

od Województwa Mazowieckiego w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń                       

w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”- otrzymał 

mobilny diagnostyczny system RTG SAMSUNG model GM85 – COVID – 1, w kwocie 399 999,78 zł. 

 

od Skarbu Państwa – Wojewody Mazowieckiego – w kwocie 139 212,00 zł. otrzymał: 

Respiratory T72007897 COVID-19 – 2 sztuki – kwota 82 212,00 zł. 

Respirator FLIGHT60T COVID-19 – kwota 57 000,00 zł. 

 

Łączna kwota  sprzętu otrzymanego w ramach użyczenia wynosi 688 988,97 zł. 

 

W ramach darowizny dla SP ZOZ: 

Ministerstwo Zdrowia przekazało urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 2 szt. za kwotę                  

72 360,00 zł.  

Województwo Mazowieckie w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku                      

z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”- przekazało Pulsoksymetr 

EDAN H100B z ładowarką – 5 szt. – kwota 11 950,00zł. 

Pulsoksymetr MASIMO w ramach programu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 2 szt. 7 128,00 zł. 

W ramach pozostałych darowizn SP ZOZ otrzymał: 

Pralki oraz suszarki do ubrań – po 2 sztuki – kwota 8 896,00 zł. 

Maszt antenowy z osprzętem – kwota 6 000,00 zł. 

 

Łączna kwota przekazana w ramach darowizn wynosi – 106 334,00 zł.  

 

Zakup sprzętu komputerowego, drukarki, laptopy urządzenia wielofunkcyjne itp. za kwotę 137 772,90 zł.                      

ze środkami pochodzącymi z budżetu SP ZOZ 

 

Sprzęt medyczny i niemedyczny zakupiony, użyczony czy otrzymany w formie darowizny przez szpital stał się 

niezbędny w sytuacji epidemiologicznej, głównie w zakresie walki z wirusem ale również w zakresie 

przeciwdziałania, ograniczenia czy też działań profilaktycznych w zaistniałej sytuacji. 

 

Wartośc zakupionego i otrzymanego sprzętu medycznego i niemedycznego (w tym formie darowizn, użyczenia)                  

w roku 2020 przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie szacuje się na kwotę ponad                
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1 mln 900 tys. zł. Natomiast z otrzymanych dotacji (wskazanych wyżej) za kwotę ponad 30 tys. zł. zakupiono 

kombinezony ochronne, okulary ochronne, maseczki, rękawice ochronne, przyłbice, goglle, termometry. 

 

W roku 2020 Szpital wykonał remont: 

1. dachu budynku poradni specjalistycznych – kwota remontu 8 000,00 zł. 

2. korytarza w budynku poradni specjalistycznych – kwota remontu 15 000,00 zł. 

3. pomieszczeń rejestracji w budynku poradni specjalistycznych – kwota remontu 5 000,00zł. 

4. pomieszczeń poradni ginekologiczno – położniczej w budynku poradni specjalistycznych – kwota remontu 

3 000,00zł. 

Powyższe remonty wykonano ze środków własnych. 

 

 

7. Bezpieczeństwo i porządek publiczny. 

 

Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 381/2020 z dnia 19 marca 2020 roku wskazał budynek Bursy Szkolnej               

w Mławie ul. Lelewela 5 jako miejsce pełniące funkcję kwarantanny zbiorowej na terenie powiatu mławskiego.  

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta jako przewodniczący 

zarządu powiatu. 

W roku 2020 odbyły się cztry posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przedmiotem 

posiedzeń była analiza i ocena sytuacji na terenie powiatu mławskiego w związku z zagrożeniem 

epidemiologicznym.  

Realizując przepisy i zalecenia ze szczebla centralnego wdrożono odpowiednie procedury bezpieczeństwa                     

w Starostwie Powiatowym w Mławie. Pracownikom zapewniono środki ochrony osobistej, zamontowano ekrany 

pleksi, podajniki  z środkiem dezynfekującym.  

Na stronie internetowej i tablicach ogłoszeniowych zamieszczono informacje przypominające pracownikom                          

i interesantom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa sanitarnego – przestrzeganiu zasad higieny, zachowania 

dystansu społecznego, myciu rąk i zasłaniania ust i nosa. 

 Podejmowane działania: 

1) Składanie wniosków  za pośrednictwem platformy wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów 

leczniczych do Zespołu Działań Przeciwkryzysowych Wojsk Obrony Terytorialnej o wsparcie i pomoc siłami        

i środkami Sił Zbrojnych RP w zakresie zwalczania COVID-19 na terenie powiatu mławskiego. W dwóch 

przypadkach udzielona pomoc dotyczyla wsparcia osobowego Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Mławie przy realizacji zadań wywiadu epidemiologicznego, w pozostałych żołnierze                              

5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej  pomagali w transporcie i rozładunku dużej ilości płynu 

dezynfekującego przekazanego z magazynu Mazowieckiego Urzedu wojewódzkiego do starostwa Powiatowego 

w Mławie.  

2) Przeprowadzono narady robocze z dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego, a także 

przedstawicielami największych zakładów produkcyjnych w Mławie (LG) w zakresie zapobiegania 

rozprzestrzeniania się korona wirusa.   

3) Powołano roboczy Zespoł ds. koordynacji działań w zakresie organizacji miejsc pełniących funkcje kwarantanny 

zbiorowej na terenie powiatu mławskiego. 

4) Zakupiono indywidualne środki ochrony osobistej w związku z ochroną przed COVID-19 (maski ochronne, 

przyłbice ochronne, rękawice ochronne, kombinezon ochronny).  Ogółem w 2020 roku wydatkowano około 

90 000 w związku ze zwalczaniem pandemii COVID – 19, ochronę zdrowia i życia pracowników                              

i interesantów przed zakażeniem koronawirusem. 

5) Zlecono wykonanie testów na obecność koronawirusa u pracowników Wydziału Komunikacji, następnie zlecono 

profesjonalną dezynfekcję budynku Wydziału. 

6) Zakupiono bezdotykowe  termometrt  na podczerwień  dla szkół, których organem prowadzącym jest powiat 

mławski.  

7) Dystrybuowano płyn dezynfekująct dla placówek organizujących półkolonie na terenie powiatu mławskiego.  

8) Przekazano dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie materiały  (tkanina, gumka, nici)  do szycia  

przez pracowników masek ochronnych.  

9) W miesiącach kwietniu i maju 2020 roku przeprowadzono dystrybucję 838 pojemniki 5l. płynu dezynfekującego 

dla jednostek i placówek oświatowych z terenu powiatu tj. do żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych oraz 

klas zerowych, uczniów klas I-III szkół podstawowych, maturzystów, uczestników egzaminów końcowych                     

i konsultacji ósmoklasistów. 
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10)  W miesiącu czerwcu 2020 roku przeprowadzono dystrybucję płynu dezynfekującego dla członków komisji 

szacujących szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez 

niekorzystne zjawiska atmosferyczne. 

11)  W lipcu 2020 roku przekazno środki ochrony indywidualnej dla komisji wyborczych w ramach wyborów    

 prezydenta RP . 

12)  W miesiącu grudniu 2020 roku przeprowadzono dystrybucję 17 183 pojemników płynu (14 palet) 

dezynfekującego 0,5 l do jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego,                      

a także powiatowych służb, inspekcji i straży.   

13)  Pracownicy na bieżąco informowani są  o zmieniających się przepisach oraz wytycznych w zakresie 

zachowania  wymogów sanitarnych wraz z informacją o konieczności ich przestrzegania w trosce o zdrowie 

swoje, swoich kolegów i interesantów urzędu. 

 

W roku 2020 na terenie powiatu mławskiego zarejestrowano 1350 potwierdzonych przypadków Covid-19, z czego 

204 osoby były hospitalizowane, 64 osoby zmarły. Zarejestrowano 1165 izolacji domowych, 2 osoby przebywały               

w izolatorium. Nałożono 9044 osobom kwarantannę, 1349 osób było pod nadzorem epidemiologicznym.  

Na koniec 2020 roku w powiecie mławskim było 1206 ozdrowieńców.  

 

 

Część V Podsumowanie. 

 
       Niniejszy Raport stanowi podsumowanie najważniejszych działań, które miały miejsce w 2020 roku                      

i obejmuje zadania realizowane przez Zarząd Powiatu Mławskiego, które wpływają na stan Powiatu na koniec 2020 

roku, a przede wszystkim podsumowanie realizacji polityk, strategii, programów, projektów i realizację uchwał 

Rady Powatu Mławskiego.  

Rok 2020 tak jak lata wcześniejsze był okresem wzmożonego wysiłku inwestycyjnego w zakresie infrastruktury 

drogowej. Pozyskano środki na kolejne inwestycje drogowe, ale również na przebudowę budynku magazynowego 

wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie, 

którego celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym poprawy jakość życia w środowisku lokalnym. Budowa 

Centrum była szczególnie ważna dla Zarządu, biorąc pod uwagę fakt braku placówk tego typu w naszym powiecie.  

W ubiegłym roku ukończono wiele inwestycji drogowych, a Zarząd Powiatu Mławskiego z myślą o kolejnych 

latach zleca przygotowanie dokumentacji projektowej nowych inwestycji ponieważ dużych nakładów wymagają 

drogi.  

Ważne działania w ubiegłym roku dotyczyły rynku pracy, które polegały na wpieraniu przedsiębiorców                               

w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19, która główny nacisk kładzie na ochronę miejsc pracy                                  

i bezpieczeństwo pracowników, a także finansowanie przedsiębiorców, na które Powiat Mławski uzyskła środki 

finansowe na ponad 36 mln zł. z czego wydatkowano 26 mln 363,1 tys. zł.   

 

Zdając sobie sprawę z ograniczeń natury finansowej, starano się racjonalnie gospodarować powierzonym mieniem 

publicznym oraz rozsądnie dysponować środkami publicznymi w celu realizacji przedsięwzięć służących poprawie 

warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców.  

Przedstawione w niniejszym Raporcie informacje dowodzą, iż Zarząd Powatu Mławskiego pozostaje aktywny                  

w swej działalności. Skutecznie i na miarę możliwości finansowych i organizacyjnych realizuje ustawowe zadania.  

 


