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Br. 0012.2.2021 

Protokół Nr 21/2021 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w trybie zdalnym (on-line) 

w dniu 22 marca 2021 roku, 

pod przewodnictwem 

Pana Jacka Szlachty – Przewodniczącego Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Otworzył dwudzieste pierwsze posiedzenie Komisji i powitał członków Komisji. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

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

4 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne. 

W posiedzeniu udziału nie bierze Pani Krystyna Zając.  

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 20/2021. 

 

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 określenia 

zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Mławskiego na 2021 

rok. 

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji. 
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Punkt 5 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie określenia zadań 

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

 

Pani Katarzyna Miłobędzka - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przyznane Powiatowi Mławskiemu na 2021 rok zostały podzielone na poszczególne powiaty 

zgodnie z algorytmem. W zawiązku z tym, na korzyść powiatu mławskiego wpłynie kwota 

1 079 352,00 zł. do wydatkowania zarówno w części zawodowej jak i społecznej rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych. Od października ubiegłego roku zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej realizuje Powiatowy Urząd Pracy, w związku z tym, dyrektor PUP porozumiał się 

z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która realizuje część społeczną 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych w celu dokonania wstępnego podziału środków. Na 

rehabilitację zawodową przeznacza się 200 000,00 zł, natomiast na rehabilitację społeczną 

879 352,00 zł. Porozumienie te dotyczy również zadań, jakie będą realizowane w tym roku. 

Z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane będą następujące zadania: 

− zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

− przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej,  

− dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej, 

− finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych. 

 Z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane będą następujące zadania: 

− dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych, 

− dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 

− dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze. 

Projekt uchwały opiniowany był przez Radę Społeczną do spraw Osób Niepełnosprawnych i 

uzyskał pozytywną opinię. 

W ubiegłym roku powiat mławski na te zadania wydał kwotę 811 805, 00 zł, co stanowi 

100% przyznanych pieniędzy w roku 2020. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 

wydatkowano kwotę w wysokości 145 555,00 zł, natomiast na zadania z zakresu rehabilitacji 

społecznej 666 250,00 zł. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zapytał, czy wszystkie wnioski złożone w ubiegłym roku przez mieszkańców powiatu 

mławskiego zostały rozpatrzone pozytywnie czy część z nich przechodzi na ten rok? 

 

Pani Katarzyna Miłobędzka - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone, lecz nie wszystkie 

pozytywnie i nie przechodzą one na następny rok. W każdym roku taki wniosek powinien być 

składany ponownie, a wynika to z tego, że koszty jego realizacji mogą być inne niż w roku 

poprzednim. Każdy realizator części swojego zadania ma własne ustalenia, według których 

pracuje. W zakresie likwidacji barier indywidualnych takie wnioski można składać pod 

koniec roku 2020 na rok 2021. Natomiast na inne zadania, wnioski mogą być składane na 

bieżąco w ciągu roku. 
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

 

 

Punkt 6 

Zapytania i wolne wnioski 

 

Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta 

Poinformował, że w SPZOZ ponownie został uruchomiony oddział internistyczny jako 

oddział covidowy z 28 łóżkami. Natomiast w hospicjum przeznaczonych jest 14 łóżek dla 

osób chorujących na COVID-19. Łącznie w szpitalu są 42 łóżka covidowe. Sytuacja 

epidemiologiczna w powiecie mławskim na ten moment jest podobna do sytuacji w całym 

woj. mazowieckim. Osoby przychodzące do szpitala są najczęściej w zaawansowanym 

stadium choroby. Pozostałe oddziały w SPZOZ pracują w zwolnionym tempie, lecz 

planowane zabiegi dalej są wykonywane. Szpital wykonuje również zabiegi u pacjentów, 

którzy są przywożeni z powiatu przasnyskiego, sierpeckiego i żuromińskiego. Jest więc 

jedynym szpitalem w okolicy, którego inne oddziały pracują normalnie. Sytuacja jest bardzo 

dynamiczna i ilość zakażonych dziennie osób w powiecie mławskim jest wysoka.  

 

 

Punkt  

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zamknął dwudzieste pierwsze posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, 

podziękował radnym za udział w posiedzeniu. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

                                                                                                       

                                                                                                         /-/  Jacek Szlachta 

 
 

 
Sporządziła: 

Monika Lazarska 

22.03.2021 


