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Br. 0012.3.2021 

Protokół Nr 22/2021 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w trybie zdalnym (on-line) 

w dniu 26 kwietnia 2021 roku, 

pod przewodnictwem 

Pana Jacka Szlachty – Przewodniczącego Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Otworzył dwudzieste drugie posiedzenie Komisji i powitał członków Komisji oraz 

zaroszonych gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 5 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 działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie za 

rok 2020. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia 

Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Mławskim za rok 2020. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany  

uchwały dot.  ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych   na 

terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 
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10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z 

organizacjami pozarządowymi za 2020 rok. 

11. Zapytania i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji. 

 

 

Punkt 5 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie za rok 

2020. 

 

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie 

Poinformowała, że w roku 2020 PCPR realizował głównie zadania z zakresu opieki nad 

dzieckiem i rodziną oraz pomocy osobom niepełnosprawnym. Łączny budżet placówki 

wynosił ok. 4 000 000,00 zł. Zatrudnionych było 17 osób w tym: 

− kadra kierownicza 1 osoba, 

− pracownicy socjalni 1 osoba, 

− pozostali pracownicy 15 osób, 

− 2 osoby odbywały staż. 

Najbardziej istotnym zadaniem PCPR jest piecza zastępcza. Na dzień 31 grudnia 2020 roku 

na terenie powiatu mławskiego funkcjonowało 59 rodzin zastępczych i jeden rodzinny dom 

dziecka. Łącznie w rodzinach zastępczych przebywało 98 dzieci.  

Struktura rodzin przedstawiała się następująco:  

− 13 rodzin niezawodowych, w których przebywało 14 dzieci, 

− 2 rodziny zawodowe, w których przebywało 7 dzieci, 

− 1 rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 8 dzieci, 

− 44 rodziny spokrewnione, w których przebywało 69 dzieci. 

Łącznie na świadczenia pieniężne wraz z wynagrodzeniami dla funkcjonujących rodzin 

wydatkowano ponad 1 147 745,00 zł. Ponadto PCPR obsługiwał i wydatkował: 

− dodatek wychowawczy z programu 500+, którego kwota łącznie wyniosła ponad 

409 000,00 zł.  

− program „Dobry Start”, którego łączna kwota wyniosła 20 100,00 zł. 

Gminy są zobowiązane do partycypowania w kosztach utrzymania dzieci, które przebywają w 

pieczy zastępczej. W roku 2020 wydatki gmin z tego tytułu wynosiły ponad 353 724,00 zł.  

Do zadań PCPR należy także prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej, promocja rodzicielstwa, organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych czy też 

prowadzenia dla nich wsparcia. W ubiegłym roku ze względy na pandemię, zarówno 

szkolenia jak i organizowanie grup wsparcia niestety nie było możliwe. Promocja 

rodzicielstwa była wykonywana więc w ograniczonym zakresie tj. przez strony internetowe, 

portale informacyjne, rozdawanie ulotek. Kandydatów na rodziny zastępcze niestety nie jest 

dużo. W bieżącym roku udało się utworzyć dwie rodziny niezawodowe. 

W 2020 roku dokonywana była okresowa ocena sytuacji dzieci. Ocena ta, także była 

prowadzona w ograniczonym zakresie, gdyż powinna ona się odbywać się na posiedzeniu, na 

którym powinien uczestniczyć przedstawiciel policji, pomocy społecznej, służby zdrowia czy 

szkoły. Przez panującą pandemię spotkania w takim składzie niestety nie były możliwe. 

Wysyłane więc były pisma do poszczególnych instytucji, aby przedstawili swoje wnioski do 
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poszczególnych dzieci. Takich posiedzeń w 2020 roku było 129. Odbyło się również 17 ocen 

rodzin zastępczych i również te spotkania odbywały się w formie elektronicznej. W 

przypadku 9 dzieci, które miały już uregulowaną sytuację prawną, zostały zgłoszone do 

adopcji do Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Ciechanowie.  

Zatrudnionych było 3 koordynatorów, którzy mają za zadanie wspierać rodziny zastępcze. 

Przez panującą pandemię nie mogli oni spotykać się z rodzinami, jednakże w przypadkach 

gdy takie spotkanie było potrzebne, były one organizowane w reżimie sanitarnym. W 

większości był to jednak kontakt telefoniczny i internetowy. 

Dzieci, które opuszczają rodziny zastępcze po osiągnięciu pełnoletniości są objęte pomocą na 

usamodzielnienie. Taką pomoc otrzymało w ubiegłym roku 9 osób na łączną kwotę 

wynoszącą ponad 35 000,00 zł. Otrzymują oni również pomoc pieniężną na kontynuowanie 

nauki – otrzymało ją 10 osób na łączną kwotę ponad 53 000,00. zł. Pomoc na 

zagospodarowanie w formie rzeczowej  - 4 osoby, w kwocie  łącznej ponad 10 284,00 zł.  

W ubiegłym roku pomocą objęte były także dzieci umieszczone w Domach Dziecka. Opieka 

ta obejmowała 22 wychowanków z Domu Dziecka z Kowalewa, jak również 8 osób z 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz 1 osoba z Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii. Wypłacane były pieniądze w ramach programu „Dobry Start”, wypłacono je 45 

dzieciom. Łączna kwota wynosiła 13 800,00 zł. Dzieci z Domu Dziecka otrzymały także 

pieniądze w ramach programu 500+ w kwocie ponad 240 000,00 zł.  

W 2020 roku współuczestniczyliśmy w realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w 

pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Tym programem zostało objętych 61 

rodzin zastępczych, w jego ramach zakupiono 65 komputerów, 44 drukarek, 1 telewizor, 

1 600 szt. maseczek jednorazowych, 8000 par rękawiczek  i 300 litrów płynu do dezynfekcji.  

Do zadań PCPR należy także rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. Łączna kwota 

przekazana na te zadania wynosiła 666 249,90 zł. Kwota to została wydatkowana w całości i 

dotyczyła ona następujących zadań: 

− dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych – złożono 131 wniosków, 94 osoby otrzymały dofinansowanie na 

kwotę ponad 122 tys. zł 

− dofinansowanie na likwidowanie barier  architektonicznych w komunikowaniu się i 

technicznych – złożono 60 wniosków, 41 osób otrzymało dofinansowanie na kwotę  

ponad 194 tys. zł.  

− dofinansowanie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, w sprzęty rehabilitacyjne 

– złożono 542 wnioski, 309 osób otrzymało dofinansowanie na kwotę ponad 349 tys. 

zł.  

Analizę wniosków dokonuje komisja, która jest powołana zarządzeniem Dyrektora PCPR. W 

2020 roku odbyło się 21 posiedzeń komisji. 

W ramach środków z PFRON realizowany był program „Aktywny samorząd”, który jest 

przeprowadzany w dwóch modułach. W module pierwszym było 20 wniosków, z czego 19 z 

nich rozpatrzono pozytywnie na łączną kwotę ponad 93 000,00 zł. Natomiast w module 

drugim było 12 wniosków i wszystkie były rozpatrzone pozytywnie na kwotę ponad 

36 352,00 zł.  

W roku 2020 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

wystąpił z nowym programem pod nazwą „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi – Moduł 3”. Pomoc była udzielana osobom, które uczęszczają np. do 

Środowiskowego Domu Samopomocy czy Dziennego Domu Seniora. W przypadku gdy taka 

placówka była zamknięta decyzją Wojewody, to wówczas dana osoba niepełnosprawna mogła 

się zgłaszać do PCPR i za każdy miesiąc nieobecności w tym domu mogła otrzymać 500 zł. 

Była to rekompensata za to, że osoba niepełnosprawna nie może uczestniczyć w rehabilitacji 
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jaką oferuje dana placówka. W ubiegłym roku mieliśmy 225 wniosków z czego 205 było 

rozpatrzonych pozytywnie, środki które zostały przekazane 113 osobom to kwota łączną w 

wysokości ok. 247 000,00 zł. Zarówno w przypadku Modułu 3 jak i programu „Aktywny 

samorząd” wnioski można było składać elektronicznie.  

Przy PCPR usytuowany jest także Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności. W 2020 roku wpłynęło 815 wniosków o ustalenia stopnia 

niepełnosprawności, oraz 224 wnioski dla osób do 16 roku życia. Odbyło się 49 posiedzeń 

składów orzekających spotykających się w trybie zaocznym. Wydano więc: 

− dla osób powyżej 16 roku życia – 773 orzeczenia, 

− dla osób poniżej 16 roku życia – 215 orzeczeń. 

Poza tym powiatowy zespół wydał 100 legitymacji osób niepełnosprawnych i 173 karty 

parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  

Największą potrzebą dla PCPR jest większa liczba chętnych rodzin zastępczych. Liczymy na 

to, że wkrótce sytuacja w państwie się poprawi i wzorem lat poprzednich będziemy 

organizować różne pikniki oraz inne akcje promujące rodzicielstwo zastępcze. Chcemy też 

podjąć działania w celu wytworzenia dodatkowych form pieczy instytucjonalnej. 

Zastanawiamy się także, czy nie otworzyć jeszcze jednaj placówki opiekuńczo-

wychowawczej. W bieżącym roku w ciągu ostatniego miesiąca mieliśmy 16 dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych, 6 dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie, 1 dziecko 

w placówce specjalistycznej w Gdańsku i 1 dziecko oczekuje na umieszczenie w placówce, 

ponieważ nigdzie nie ma miejsca. W sumie mieliśmy 24 postanowienia.  

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zapytał, czy ktoś się zgłosił po tym jak PCPR zamieścił ogłoszenie o poszukiwaniu rodziny 

zastępczej? 

 

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie 

Odpowiedziała, że do tej pory nikt się nie zgłosił, chociaż ogłoszenie jest już wystawione od 2 

miesięcy. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zapytał, gdzie ta druga placówka mogłaby mieć swoją siedzibę?  

 

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie 

Odpowiedziała, że odbyły się rozmowy z Panią Dyrektor Domu Dziecka w Kowalewie na ten 

temat i wyszedł pomysł rozbudowania Domu Dziecka o jeszcze jedną placówkę.  

 

Pani Krystyna Zając – Wiceprzewodnicząca Komisji 

Poinformowała, że warto ten pomysł rozważyć. W najbliższym czasie może wyniknąć 

potrzeba podjęcia takiej decyzji, gdyż jest to jedyne wyjście aby rozwiązać aktualną sytuację.  

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zapytał, czy w przypadku gdy jest już takie orzeczenie o pieczy zastępczej dla dziecka, to kto 

ma obowiązek tym dzieckiem się zaopiekować, jeśli w powiecie mławskim nie ma miejsca? 

 

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie 

Odpowiedziała, że PCPR musi znaleźć dla tego dziecka miejsce. Jeżeli w powiecie mławskim 

nie ma miejsca, wtedy szuka się na zewnątrz. Problem jest jednak taki, że nie ma nigdzie 

miejsc. Szukano w całej Polsce i z żadnej placówki nie otrzymano pozytywnej odpowiedzi. 
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Także w Domu Dziecka w Kowalewie, jest już ponad stan dzieci. Ten problem braku miejsc 

nie dotyka tylko powiatu mławskiego ale całej Polski. 

 

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta  

Poinformował, że bez rozbudowy Domu Dziecka nie ma szansy umieszczenia dzieci w 

placówce, a nie można zwiększać aktualnych stanów osobowych w poszczególnych domach. 

Okres pandemii i sytuacja, która aktualnie się wytworzyła ma negatywny wpływ na to, co się 

dzieje w domach rodzinnych. Nie ulega wątpliwości, że niektórzy rodzice w sposób 

nieprawidłowy wychowują swoje dzieci. Powstaje tu jednak jeden problem, a mianowicie czy 

powiat mławski stać na rozbudowę Domu Dziecka. Jeśli nie będzie rozwiązań ze strony 

polityki państwa to sam powiat sobie z tym problemem nie poradzi. Aktualnie budowane jest 

Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych. Będzie się ono mieścić przy 

Ośrodku Szkolno- Wychowawczym. Na uruchomienie czeka również jeszcze Placówka 

Zdrowia Psychicznego. Konkurs będzie rozstrzygnięty przez Fundusz Zdrowia do końca 

kwietnia. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego chce poprowadzić w powiecie 

mławskim placówkę psychologiczno- psychiatryczną. Na tę chwilę nie ma więc środków 

finansowych na rozbudowę Domu Dziecka w Kowalewie.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Mławie za rok 2020. 

 

 

Punkt 6 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Oceny 

Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Mławskim za rok 2020. 

 

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie 

Poinformowała, że według stanu na 31 grudnia 2020 roku, liczba ludności powiatu 

mławskiego wyniosła 72 626 osób, z czego 37 036 stanowiły kobiety (51 %), a 35 590 

mężczyźni (49 %). Liczba ludności stanowi 1,4% ludności województwa a 0,2 % ludności 

kraju. Struktura ludności powiatu przedstawiała się następująco: osoby w wieku 

przedprodukcyjnym stanowiły 21%, osoby w wieku produkcyjnym 60%, a w wieku 

poprodukcyjnym 19%. Według stanu na 31 grudnia 2020 roku stopa bezrobocia w powiecie 

wyniosła 6,2%. Stopa bezrobocia dla województwa mazowieckiego wynosi 5,2 %, dla kraju -

6,2 %. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie mławskim wynosiła 1829 , w 

tym 59% stanowiły kobiety, 41% mężczyźni. 

Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale 

także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. W powiecie 

mławskim prowadzą działalność następujące instytucje pomocy społecznej: 

− Dom Pomocy Społecznej w Bogurzynie, którego koszt utrzymania wynosił ponad 

2 726 000,00 zł, 

− Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej, którego 

koszt utrzymania wynosił ponad 447 000,00 zł i ponad 412 000,00 zł, 

− Placówki Opiekuńczo -Wychowawcze typu socjalizacyjnego w miejscowości 

Kowalewo, tj.: Dom Dziecka nr 1, Dom Dziecka nr 2, Dom Dziecka nr 3, Dom 

Dziecka nr 4 – kwota prowadzenie i utrzymania to ponad 3 080 000,00 zł, 

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, którego koszt utrzymania wynosi 

626 000,00 zł, 
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− Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie, koszt utrzymania to ponad 948 000,00 

zł. 

W powiecie występuje 9 Ośrodków Pomocy Społecznej i 1 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej. W trakcie budowy jest Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne.  

Środki finansowe w zakresie polityki społecznej wynosiły w ubiegłym roku pond 

8 426 000,00 zł z czego w budżecie Powiatowego Centrum kwota ta wynosiła ponad 

3 988 000,00 zł.  

W powiecie mławskim system opieki nad dzieckiem i rodziną funkcjonuje dobrze. W 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w powołanym zespole zatrudniony jest psycholog, 3 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a także w Ośrodkach Pomocy Społecznej na 

terenie powiatu zatrudnieni są asystenci rodziny. Zasoby dotyczące infrastruktury czy też 

wykształcenia kadry zabezpieczają potrzeby mieszkańców.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Mławskim za rok 2020 

 

 

Punkt 7 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023. 

 

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie 

Poinformowała, że zgodnie z art. 180 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wpieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej  do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja 3-

letnich programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej. 

Celem głównym tego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej będzie skuteczny 

rozwój systemu pieczy zastępczej w powiecie mławskim. Ten cel może zostać osiągnięty 

poprzez realizowanie celów szczegółowych jak: 

− rozwój i wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej, 

− wsparcie rodzin zastępczych, które funkcjonują na terenie powiatu mławskiego, 

− wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków, 

− doskonalenie całego systemu opieki nad dzieckiem, 

− podniesienie poziomu świadczonych usług na terenie powiatu mławskiego w zakresie 

pomocy dziecku i rodzinie. 

Zakładamy, że dzięki temu zwiększy się liczba dzieci wracających z pieczy zastępczej do 

rodzin biologicznych. Natomiast zmniejszy się liczba dzieci umieszczanych w rodzinnej 

pieczy zastępczej. Zrealizowanie tych celów przyczyni się także do zwiększenia świadomości 

lokalnej odnośnie wartości wychowywania dzieci w środowisku rodzinnym, które jest 

najlepszą formą opieki nad dzieckiem.  

Beneficjentami tego projektu będą dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny pomocowe, usamodzielniani wychowankowie i 

kadra, która oferuje usługi na rzecz rozwoju pieczy zastępczej.  

Program ten nie generuje dodatkowych kosztów. Źródłem finansowania będą środki z 

budżetu powiatu mławskiego, które są zaplanowane na realizację zadań związanych z pieczą 

zastępczą, z dotacji celowych oraz ze źródeł zewnętrznych czy z odpłatności od rodziców 

biologicznych dzieci.  

Koordynatorem tego programu będzie PCPR w Mławie przy współpracy innych jednostek, 

także powiatowych funkcjonujących na terenie powiatu mławskiego.  
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023. 

 

Punkt 8 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. 

 

Pani Joanna Tańska – Dyrektor ZOW w Mławie  

Poinformowała, że obowiązek opracowania i realizacji Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na powiat 

nakłada ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Projekt 

programu, został opracowany przez Zespół ds. Opracowania, Wdrażania, Monitoringu i 

Ewaluacji Programu powołany przez Zarząd Powiatu Mławskiego.  

Program został opracowany na 5 lat i jego głównym celem jest zwiększenie skuteczności 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszanie sakli tego zjawiska w powiecie 

mławskim. Program składa się z części opisowej, w której zostały zawarte podstawowe 

informacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, opisano zadania organów administracji 

rządowej i samorządowej, zawarta też jest w niej podstawa prawna i prawna ochrona osób 

przed przemocą. W programie została przedstawiona także diagnoza zjawiska przemocy w 

rodzinie na terenie kraju, województwa mazowieckiego i powiatu mławskiego. Na terenie 

naszego powiatu diagnoza była prowadzona przez pracowników Zespołu Ośrodka Wsparcia. 

Diagnoza ta była robiona na kilku płaszczyznach, mianowicie  polegała na analizie danych 

statystycznych z instytucji, przeprowadzanych badaniach ankietowych, badaniach grup 

fokusowych i prowadzony był indywidualny wywiad pogłębiony. Badaniem ankietowym 

objęto grupę 385 respondentów, przeprowadzone on-line metodą CAWI. Grupę fokusową 

stanowili przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych z terenu powiatu mławskiego. 

Wywiad pogłębiony prowadzony był z 6 osobami m.in. z przedstawicielem sądu 

prokuratorem, z komendantem policji czy z kuratorami.  

Według tych danych na terenie powiatu mławskiego sukcesywnie zwiększa się skala 

przemocy w rodzinie. Odzwierciedlają to statystyki policyjne związane z procedurą 

„Niebieskie Karty”, które są zakładane w momencie podejrzenia stosowania przemocy w 

rodzinie. W roku 2019 w stosunku do roku 2018 liczba zakładanych kart wzrosła. Komendant 

Policji w danych z 2020 roku wskazał, że liczba zakładanych „Niebieskich Kart” spadła. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że z uwagi na pandemię osoba dotknięta przemocą nie miała 

możliwości wezwania policji. Nie zawsze też można wejść do rodziny, jeśli ona przebywała 

na kwarantannie. Instytucje więc miały ograniczoną dostępność do rodzin. Ze względu na 

prace zdalną, nauczyciele nie mieli możliwość zauważyć to co się dzieje w środowisku 

dziecka i odpowiednio reagować. Mniejsza liczba zakładanych „Niebieskich Kart” w roku 

2020 może więc być zjawiskiem bardziej niepokojącym niż zadowalającym.  

Według ankietowanych największą grupą osób podejrzanych o stosowanie przemocy są to 

mężczyźni (94%). Najczęściej stosowana jest przemoc psychiczna. Ponad 50% zawiadomień 

które są składane do prokuratury jest umarzana i jest odmowa wszczęcia postępowania. W 

sądzie na 12 wyroków aż 9 wyroków jest z zawieszeniem wykonania kary. Należy przez to 

rozumieć, że osoba ta jest uznana winną za znęcanie się nad rodziną, ale wraca ona do 

rodziny i nie ma nakładanych żadnych obowiązków probacyjnych. Sędziowie w ubiegłym 

roku nie kierowali na oddziaływania korekcyjno- edukacyjne dla osób stosujących przemoc. 

Blisko 40% badanych podało, że doświadcza lub doświadczała przemocy psychicznej na 

terenie powiatu mławskiego. Około 3% badanych przyznało, że doświadcza codziennie 

przemocy. W badaniach 60% ankietowanych podała, że była świadkiem przemocy. 
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Niepokojącym zjawiskiem jest to, że społeczeństwo nie reaguje na zjawisko przemocy w 

rodzinie.  

Na podstawie tej diagnozy wyróżnione zostały cele szczegółowe: 

− poprawa efektywność współpracy między służbami i instytucjami,  

− poprawa systemu współpracy instytucjonalnej,  

− podniesienie jakości i skuteczności pomocy udzielanej osobom dorosłym i dzieciom 

doświadczającym przemocy w rodzinie,  

− podniesienie jakości i skuteczności pomocy dla osób stosujących przemoc, 

− poprawa formy wsparcia kierowanych do rodzin.  

Do każdego z tych celów zostały przypisane działania wraz ze wskaźnikiem realizacji. Na 

realizatora tego zadania zaproponowano Zespół Ośrodków Wsparcia.  

Finansowanie programu zostało podzielone na dwie struktury. Program w części finansowany 

jest ze środków własnych powiatu i w części finansowana z dotacji rządowej. Ze środków 

rządowych mamy zamiar sfinansować program dla osób stosujących przemoc. Całościowy 

koszt programu po stronie powiatu na 5 lat wyniesie 138 400,00 zł. Rocznie w roku 2021 i 

2022 wyszłoby 24 200,00 zł. W pozostałych latach po 30 000,00 zł rocznie.   

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zapytał, czym się różni ten Program w porównaniu do poprzedniego?  

 

Pani Joanna Tańska – Dyrektor ZOW w Mławie  

Odpowiedziała, że rozszerzona została oferta dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W 

poprzednim Programie mieliśmy działania korekcyjno- edukacyjne teraz mamy korekcyjno –

edukacyjne i programy psychologiczno- terapeutyczne dla osób stosujących przemoc. 

Zwrócono też większą uwagę na superwizję osób pracujących w obszarze przeciwdziałania 

przemocy. Superwizja dla tych osób jest wymogiem ustawowym lecz nie zawsze jest 

prowadzona. W poprzednim programie był wyznaczony powiatowy pełnomocnik do spraw 

przeciwdziałania przemocy i zadaniem tego pełnomocnika było prowadzenie superwizji, 

jednakże te zadanie było trudne do realizacji, gdyż jest bardzo kosztowne. Jak była możliwość 

pozyskiwane były środki z zewnątrz, podpisywane były porozumienia z towarzyszeniami. W 

tym momencie wszystkie te działania w związku z panującą pandemią są zablokowane. W 

nowym programie jest takie założenie, że superwizja będzie prowadzone przez powiatowego 

pełnomocnika i będzie ona miała charakter koleżeński dla pracowników zespołów 

interdyscyplinarnych.  

Drugą różnicą jest to, że w nowym programie tworzymy bazę danych dla instytucji, żeby 

usprawnić przepływ informacji.  

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zapytał, jak będą wyglądać te działania biorąc pod uwagę panującą pandemię? 

 

Pani Joanna Tańska – Dyrektor ZOW w Mławie  

Odpowiedziała, że działania korekcyjno- edukacyjne będą prowadzone w grupach do 5 osób. 

W tym momencie kontaktujemy się z tymi osobami indywidualnie. W programie tym 

zakładamy prowadzenie poradni mailowej dla dzieci i młodzieży. Poradnia ta będzie 

obsługiwana przez psychologa, aby dzieci i młodzież mogła nawet anonimowo zgłaszać się o 

pomoc.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. 
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Punkt 9 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany  uchwały 

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

Mławskiego na 2021 rok. 

 

Pani Katarzyna Miłobędzka – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że w związku z otrzymaną w dniu 26.03.2021r. informacją o zmianie godzin 

pracy apteki mieszczącej się w Mławie przy ulicy Żwirki 21B, zaistniała konieczność 

wprowadzenia  zmiany w załączniku do Uchwały Nr XXI/153/2020 Rady Powiatu z dnia  

14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Mławskiego na 2021r. Apteka teraz będzie czynna do godziny 19. 

Proponowana zmiana otrzymała pozytywną opinię od Burmistrza Miasta Mława, wójtów oraz 

od Samorządu Aptekarskiego. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

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

na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

 

Punkt 10 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z 

organizacjami pozarządowymi za 2020 rok. 

 

Pani Katarzyna Miłobędzka – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że jak co roku odbywały się konsultacje społeczne dotyczące projektu 

uchwały. W roku 2020 swoje wnioski złożyło 28 stowarzyszeń, klubów i związków 

sportowych. Wśród nich 17 organizacji pochodziło z miasta Mława, kolejne z gmin powiatu 

mławskiego. W 2020 roku 3 organizacje z Zielonki, Gruduska i Poznania dołączyły również 

do realizacji naszych zadań powiatowych.  

Organizacje czy stowarzyszenia mogą składać swoje oferty także pozakonkursowo i w 2020 

roku 4 organizacje skorzystały z tej możliwości. Wśród nich 2 oferty dotyczyły tematów z 

zakresu kultury i sztuki i 2 z zakresu kultury fizycznej i sportu. Jeśli chodzi o nasze 

stowarzyszenia i kluby to są jednostki które realizują kilka zadań z różnych obszarów. W 

2020 roku 4 organizacje złożyły po 3 oferty i 4 organizacje po 2 oferty. Rok 2020 był trudny 

jeżeli chodzi o realizację tych zadań, tym bardziej że były one zadaniami otwartymi czyli 

wychodziły one do osób z zewnątrz. Niestety tego typu zadania nie były realizowane ze 

względu na panującą pandemię. W roku 2020 zrezygnowano z realizacji, aż 13 zadań. W 

zakresie zadań dla osób niepełnosprawnych były 2 rezygnacje, w zakresie kultury i sztuki – 7 

rezygnacji i w zakresie kultury fizycznej i sportu – 4 rezygnacje.  

Kwota, która została przyznana na realizację wszystkich zadań dotyczących współpracy z 

organizacjami pozarządowymi wynosiła 120 000,00 zł. Środki wydatkowane w zakresie 

promocji i ochrony zdrowia to 1000,00 zł, w zakresie działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych to 7000,00 zł, w zakresie kultury i sztuki to 17 800,00 zł i w zakresie 

kultury fizycznej i sportu 44 355,89 zł. Razem wykorzystano 70 155,89 zł. Jeśli chodzi o 

środki niewykorzystane to w zakresie promocji i zdrowia zostało 16 000,00 zł, w zakresie 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 9 600,00 zł, w zakresie kultury i sztuki 

11 200,00 zł, w zakresie kultury fizycznej i sportu – 13 044,11 zł. Łącznie kwota ta wyniosła 

49 844,11 zł.  
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Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zapytał, jak wygląda ocena osiągniętych celów z realizacji tych zadań? 

 

Pani Katarzyna Miłobędzka – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że jeśli chodzi o promocję zdrowia, zależy nam przede wszystkim aby jak 

najwięcej osób skorzystało z zadań realizowanych przez organizacje. Najczęściej są to 

zadania otwarte, niewymagające dużego zaangażowania ze strony specjalistów. Z tych zadań 

organizacje składają informacje: dla kogo zrobili te zadanie, ile badań zostało wykonanych, 

ile treści i na jakie tematy zostały przekazane informacje. Najlepszym efektem byłoby, gdyby 

wszystkie osoby biorące udział w tych zadaniach zastosowały się do przekazanych im 

informacji.  

Jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, to staramy się aby uczestnicy tych projektów w 

późniejszym czasie przekonywały inne osoby aby brały udział w takich działaniach. Z 

wyjazdów turystycznych są robione zdjęcia, po czym są tworzone albumy zachęcające osoby 

niepełnosprawne do brania udziału w projektach realizowanych przez organizacje.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Mławskiego z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok. 

 

 

Punkt 11 

Zapytania i wolne wnioski 

 

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta 

Poinformował, że w tej chwili podejmowane są decyzje odnośnie oddziałów covidowych w 

SPZOZ w Mławie. Dyrektor Szpitala wystąpił o zmianę ilości łóżek covidowych, 

ograniczając ich ilość do 14. W tej chwili miejsc dla pacjentów z koronowirusem jest 42.  

Oczekujemy na decyzję Wojewody Mazowieckiego w tej sprawie.  

Głównym zadaniem, które dyrektor SPZOZ stawia na ten rok to rozbudowa SOR-u. 

Planowana kwota jaką chce uzyskać dyrektor na ten cel wynosi 1 000 000,00 zł. Na dzień 

dzisiejszy potrzebna dla szpitala jest kwota 200 000,00 zł na zakup szafek dla pielęgniarek.  

Jeżeli chodzi o sprawę grzebowiska w Lipowcu Kościelnym, to nie ma możliwości jego 

powstania. Ptasia grypa jest problemem, który będzie ciągle powracał kiedy ptaki zaczną 

ponowną migrację. Natomiast, większym problemem jest ilość kurników na naszych terenach, 

gdyż taka ich koncentracja sprzyja jej rozprzestrzenianiu się. Powinny być wprowadzone 

ograniczenia ich budowy, gdyż w przypadku większego ich rozproszenia na naszym terenie 

problem ptasiej grypy prawdopodobnie nie byłby aż tak duży. Największą częstotliwość jej 

zachorowania notuje się w powiecie żuromińskim, natomiast w powiecie mławskim najwięcej 

w gminie Szreńsk i gminie Radzanów oraz w Stupsku.   

 

Pani Barbara Stańczak – Członek Komisji 

Poinformowała, że były wydane już pierwsze decyzje w sprawie grzebowiska, poczyniono 

także pewne działania związane z utwardzaniem terenu i to wywołało ogromny niepokój 

mieszkańców Lipowca Kościelnego i nadal mimo rozmów ludzie nie mają pewności że 

grzebowisko tam nie powstanie. Mieszkańcy oczekują pisemnego potwierdzenia, że takie 

pozwolenie nie będzie wydane. Teren, który miałby ewentualnie być przeznaczony na 

grzebowisko jest bardzo blisko zabudowań, przez co uzasadniona jest obawa ludzi tam 

mieszkających.  

 



 
 

11 
 

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta 

Odpowiedział, że 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. 

Pismo od Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii zostało już przesłane do 

wójta gminy Lipowiec Kościelny.  

 

Punkt 12 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zamknął dwudzieste drugie posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, podziękował 

radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

                   

                                                                                                                  /-/  Jacek Szlachta 

 
Sporządziła: 

Monika Lazarska 

29.04.2021 


