
1 
 

Br. 0012.3.2021 

Protokół Nr 22/2021 

z posiedzenia Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w trybie zdalnym (on-line) 

w dniu 27 kwietnia 2021 roku 

pod przewodnictwem 

Pani Elżbiety Bieńkowskiej – Przewodniczącej Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji 

Otworzyła dwudzieste drugie posiedzenie Komisji i powitała członków Komisji oraz 

zaproszonych gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji 

Stwierdziła, że w posiedzeniu bierze udział 7 członków Komisji, wobec czego obrady są 

prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 21/2021. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z 

organizacjami pozarządowymi z 2020 rok. 

6. Zapytania i wolne wnioski 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą 

Komisji. 
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Punkt 5 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z 

organizacjami pozarządowymi za 2020 rok. 

 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego oraz opublikować w BIP sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.  

Program, który został przyjęty uchwałą Nr 12/81/2019 przez Radę Powiatu Mławskiego dnia 

2 grudnia 2019 roku, nie został zrealizowany w całości. Przyczyną tego stanu rzeczy jest 

sytuacja pandemiczna panująca w Polsce.  

Przyjęcie tego programu poprzedziły konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały, 

które odbywały się w dniach od 16 października 2019 roku do 30 października 2019 roku. W 

trakcie konsultacji nie wpłynęła żadna opinia od uprawnionych organizacji. W budżecie 

Powiatu Mławskiego na realizację tego programu przyjęto kwotę 120 000,00 zł z podziałem 

na 4 sfery działań. Pierwsza sfera dotyczyła dotacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia, na 

którą przeznaczono kwotę 17 000,00 zł. Druga sfera to dotacja z zakresu działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę w wysokości 16 600,00 zł. Trzecia sfera to 

dotacje z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki, którego kwota wynosiła 29 000,00 zł. 

Czwarta sfera dotyczyła dotacji z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kwota 

zaplanowana wynosiła 59 400,00 zł.  

Współpraca z organizacjami pożytku publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi 

przebiegała na dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczyła płaszczyzny finansowej, 

polegającej na powierzeniu albo wspieraniu wykonywania zadań publicznych poprzez 

udzielanie dotacji na ich realizację. Druga płaszczyzna to pozafinansowa, która polegała 

m.in.:  

− na informowaniu o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku 

wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych na realizację tych zadań przez 

powiat mławski,  

− na konsultowaniu z organizacjami pożytku publicznego odpowiednio do zakresu ich 

działania - projektów czy aktów normatywnych,  

− doradztwo i udzielanie organizacjom pomocy merytorycznej np. w sporządzaniu 

wniosków na realizacją zadań,  

− umożliwianie organizacjom realizacji zadań na terenie obiektów sportowych,  

− sprawowanie patronatu Starosty mławskiego nad przedsięwzięciami. 

Rok 2020 obfitował w oferty złożone przez organizacje pozarządowe w różnych sferach. 

Jednakże tylko ponad połowa z nich została zrealizowana. W zakresie ochrony i promocji 

zdrowia została zrealizowana jedna umowa. Wartość dotacji jaka została zaplanowana na ten 

cel wynosiła 17 000,00 zł, natomiast wykorzystano 1 000,00 zł. W zakresie działalności na 

rzecz osób niepełnosprawnych z zaplanowanej kwoty w wysokości 16 600,00 zł, wartość 

przyznanych dotacji wynosiła 10 000,00 zł. Z tej przyznanej kwoty, organizacje wykorzystały 

7 000,00 zł. Na 4 zadania jakie zostały złożone, 2 zostały zrealizowane, a z kolejnych 2 

złożono rezygnację. W zakresie kultury i sztuki, przeznaczono 29 000,00 zł. Wartość 

przyznanych dotacji wynosiła 27 800,00 zł, natomiast wykorzystano 17 800,00 zł. Na 15 

zadań jakie były zaplanowane, zrealizowano 8, a z 7 zrezygnowano. W zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 57 400,00 zł, przyznano 
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54 700,00 zł, natomiast zrealizowano i wykorzystano 44 355,89 zł. Na 20 zadań, które były 

zaplanowane i przyznano dotacje, zrealizowano 16 zadań, a z 4 zadań zrezygnowano.  

Podsumowując, wartość wykorzystanych dotacji za rok 2020 wynosiła 58,5%. Ze środków w 

kwocie 120 000,00 zł wykorzystano 70 155,89 zł. Na 40 ofert, które otrzymały dotację 

zrealizowano 27 zadań, z 13 zrezygnowano. Dla porównania, w ubiegłym roku na 120 000,00 

zł zaplanowanych środków, wykorzystano 99 115,00 zł co stanowiło 82,6%. Zrealizowano 35 

umów.  

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do tego, że organizacje nie mogły zrealizować 

wszystkich zaplanowanych zadań.  

 

Pan Tomasz Chodubski – Członek Komisji 

Zapytał, jakie były podjęte dodatkowe działania wynikające z panującej pandemii, żeby 

aktywizować w panujących warunkach organizacje i stowarzyszenia? 

 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że zgodnie z uchwałami, które były sukcesywnie podejmowane, i w których 

ogłaszane były konkretne konkursy na nabór zadań czy realizację zadań w ramach danego 

obszaru, powiat mławski pomagał merytorycznie np. w przygotowywaniu wniosków i 

dokumentów, które miały być złożone. Udostępnianie były hale sportowe, Pan Starosta 

obejmował patronatem te działania, były przekazywane informacje do szkół i jednostek,  

które informowały o możliwości przystąpienia do realizacji tych działań. Niektóre zadania jak 

spotkania czy koncerty, nie mogły być organizowane we względu na panującą pandemię. 

Najwięcej zadań, dla których wpłynęły rezygnacje z ich realizacji dotyczyły głównie imprez 

kulturalnych i artystycznych takich jak koncerty, festiwale czy występy.  

 

Pan Tomasz Chodubski – Członek Komisji 

Poinformował, że widoczny jest niski stopień realizacji zadań w obszarze promocji zdrowia. 

Jest to niepokojące tym bardziej, że mamy stan epidemii i potrzebne są nowe działania. Być 

może zabrakło z naszej strony wyjścia z taką ofertą do organizacji i stowarzyszeń, nawiązując 

do obecnej sytuacji. 

 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że na przestrzeni ostatnich 3 lat w obszarze ochrony i promocji zdrowia, 

zawsze wpływa najmniej ofert. Organizacje są zachęcane do podejmowania takich działań, 

niemniej ofert w tym zakresie wpływa mało. W 2018 roku były realizowane 2 zadania z tego 

zakresu, w 2019 roku również tylko 2 zadania. W 2020 roku tylko jedno zadanie zostało 

zrealizowane i też tylko jedna oferta wpłynęła. Być może ta sfera wymaga więcej pracy i jest 

trudniejsza w realizacji z punktu widzenia organizacji. Niemniej informacje do organizacji i 

stowarzyszeń wpływają, natomiast to oni wybierają jakie zadania będą realizować.  

 

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta  

Poinformował, że sytuacja która wyniknęła z powodu pandemii koronawirusa była sytuacją 

nową i zanim się do niej dostosowaliśmy upłynęło trochę czasu. Dzisiaj rozpatrywano 5 ofert, 

które do nas wpłynęły. Organizacje czy stowarzyszenia już więc oswoiły się z panującą 

pandemią i z większa odwagą mierzą się z zadaniami, które zostały określone. Co do 

promocji tych zadań, to poza naszym Biuletynem Informacji Publicznych, takie informacje 

zamieszczane również były w „Tygodniku Mławskim” czy na stronach „Nasza Mława”.  
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Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że terminy realizacji zadań były wydłużane gdyż organizacje planowały 

realizację niektórych z nich na marzec – czerwiec, a później przekładali na wrzesień – 

październik z myślą, że sytuacja w Polsce się unormuje. W tym roku sytuacja w zakresie 

podejmowanych działań przez organizację czy stowarzyszenia ruszyła do przodu. Najczęściej 

zadania z zakresu ochrony zdrowia były organizowane w szkołach dla dzieci, niestety przez 

panującą sytuację takie działania nie są możliwe. 

 

Komisja 6 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” wyraziła pozytywną opinie do 

projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

Rocznego Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi za 

2020 rok. 

 

 

Punkt 6 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta 

Poinformował, że jeśli chodzi o grzebowisko w Lipowcu Kościelnym to Mazowiecki 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował w piśmie, iż właściciel działki, który złożył 

do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mławie wniosek dotyczący rejestracji grzebowiska 

zwierząt w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków do chwili obecnej nie 

podjął czynności zmierzających do możliwości lokowania na zgłoszonej działce zwłok 

zwierząt padłych oraz zabitych z ognisk wyżej wymienionej choroby zakaźnej zwierząt. Brak 

też jest wiedzy jakoby wyżej wymieniona osoba była dalej zainteresowana zorganizowaniem 

na terenie swojej nieruchomości grzebowiska zwierząt. Nie będzie żadnych składowisk 

zwierząt na terenie gminy Lipowiec. Uważam, że Ci wszyscy co hodują zwierzęta powinni na 

swoich ziemiach zakopywać nieżywe ptaki. Pismo od Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Lekarza Weterynarii zostało już przesłane do wójta gminy Lipowiec. Dziś odbędzie się 

również rozmowa z Wojewodą Mazowieckim, w tej rozmowie uczestniczyć będą 3 powiaty, 

które są najbardziej dotknięte ptasią grypą czyli powiat żuromiński, powiat mławski i powiat 

sierpecki. 

 

Pani Barbara Stańczak – Członek Komisji 

Poinformowała, że odpowiedź Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nie 

zadowala mieszkańców Lipowca Kościelnego, gdyż nie jest tu jasno określone, że 

Wojewódzki lub Powiatowy Lekarz Weterynarii nie wyda w późniejszym czasie pozwolenia 

na powstanie takiego grzebowiska. Ich niepokój mógłby być mniejszy, gdyby jakiś Urząd 

wydał konkretne pismo, mówiące że takie pozwolenie nie zostanie wydane. Mieszkańcy 

ciągle więc dyżurują przy drodze, aby żadne ciężarówki z padłymi kurami nie wjechały. 

 

Pan Tomasz Chodubski – Członek Komisji  

Zapytał, jak idą przygotowania do nowego roku szkolnego z punktu widzenia warunków, 

które postawił Zarząd Powiatu odnośnie liczby klas czy warunków pracy? Czy coś się 

zmieniło w porównaniu do ubiegłego roku?  

 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że planowana liczba oddziałów wynosi 25, tak jak w ubiegłym roku w 

odniesieniu do liczby uczniów klas 8. W tym roku szkolnym 2020/2021 zrekrutowano ok. 
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87% uczniów do naszych szkół. W każdej szkole ponadpodstawowej mamy zaplanowanych 5 

oddziałów. W liceum są utworzone klasy z różnymi profilami kształcenia.  

Nasze szkoły realizują dużo projektów jeżeli chodzi o zajęcia kształtujące kompetencje i w 

ramach tych projektów odbywają się staże. Od 1 maja 2021 rozpocznie się kolejny projekt  

trwający aż do końca grudnia 2023 roku. Dotyczy on trzech szkół zawodowych: Zespołu 

Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 4. Szkoły te w ramach tego projektu 

zostaną wzbogacone w sprzęt nie tylko do kształcenia zawodowego ale również sprzęt IT. 

Zostanie  on zakupiony za kwotę 350 000,00 zł. W ramach tego projektu będą finansowane 

również studia podyplomowe dla nauczycieli oraz kursy kwalifikacyjne. Realizacja projektu 

została już przesunięta o 4 miesiące, mamy jednak nadzieję że w maju uda nam się go 

rozpocząć. W pierwszej kolejności zrealizowane będzie doposażenie szkół w sprzęt.  

Nasze szkoły realizują także pogram „ERASMUS”. Już 3 szkoły otrzymały akredytację, więc 

mają pewność, że jeśli złożą wniosek o udział w tym projekcie to z całą pewnością otrzymają 

dofinansowanie. Organ prowadzący nie musi więc ponosić dodatkowych kosztów.  

Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji jednego projektu. Rozpoczął się w 2017 roku i trwa on 

5 lat. W tej chwili jesteśmy na etapie innowacji pedagogicznej, natomiast bardziej intensywna 

realizacja w zakresie staży czy zakupów będzie w późniejszym czasie.  

 

Pan Tomasz Chodubski – Członek Komisji  

Zapytał, czy w ostatnim czasie nawiązując do panującej pandemii, zastanawiano się nad 

wprowadzeniem internetowej formy rekrutacji do szkół? 

 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że są programy przeznaczone do rekrutacji uczniów i szkoły, które je 

posiadają są zadowolone z ich użytkowania. Natomiast w szkołach, które takiego programu 

nie posiadają, młodzież ma możliwość przesyłania na skrzynkę mailową wniosków o 

przyjęcie do szkoły. Ta forma była stosowana w ubiegłym roku i w tym roku również taka 

możliwość będzie. Młodzież może również fizycznie składać odpowiednie dokumenty 

rekrutacyjne, tak więc forma składania wniosków jest dowolna.  

  

 

Punkt 7 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji 

Zamknęła dwudzieste drugie posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, 

podziękowała radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

 

                                                                                                             /-/  Elżbieta Bieńkowska 
 

 

 
Sporządziła: 

Monika Lazarska 

Data 05.05.2021 

 


