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Br. 0002.3.2021 

 

Protokół Nr XXV/2021 

z Sesji Rady Powiatu Mławskiego 

odbytej w trybie zdalnym (on-line) 

w dniu 29 kwietnia 2021 roku 

 

Ad. 1 

Otwarcie XXIV Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

O godzinie 1100 otworzył obrady XXV Sesji Rady Powiatu Mławskiego, zwołanej na dzień  

29 kwietnia 2021 roku. Poinformował, że ze względu na dużą dynamikę rozprzestrzeniania się 

wirusa COVID-19 oraz z uwagi na konieczność przeciwdziałania jego rozpowszechnianiu,  

w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i radnych dzisiejsza Sesja Rady Powiatu Mławskiego 

odbędzie się w trybie zdalnym (on-line). 

Nagranie obrad dzisiejszej Sesji jest udostępniane na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Mławie oraz na portalu ,,Codziennik Mławski”. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Zapytał czy są uwagi do przesłanego porządku obrad? 

 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XXV Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie za rok 2020. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej                           

w Powiecie Mławskim za rok 2020. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2021 – 2023. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały dot.  ustalenia godzin pracy oraz dyżurów 

aptek ogólnodostępnych   na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 

2021. 

12. Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

13. Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

14. Informacja dotycząca pism, które wpłynęły do Rady Powiatu Mławskiego w okresie 

między sesjami. 

15. Zamknięcie obrad XXV Sesji. 
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Ad. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Stwierdził, że na stan liczbowy 19 radnych, na Sesji obecnych jest 19 radnych, wobec czego 

obrady Sesji są prawomocne. 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że radni nie zgłosili uwag do protokołu Nr XXIV/2021 z Sesji Rady Powiatu.  

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjęła protokół z XXIV Sesji Rady Powiatu. 

(w głosowaniu udział wzięło 17 radnych). 

 

 

Ad. 4 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. 

 

Pani Joanna Tańska- Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie 

Przedstawiła Powiatowy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. 

Poinformowała, że obowiązek opracowania realizacji Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wynika z 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Projekt programu został opracowany przez 

zespół specjalistów powołany przez Zarząd Powiatu Mławskiego w listopadzie 2020 r. W skład 

zespołu weszli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Prokuratury, Sądu, Dyrektor 

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, przedstawiciele pracowników socjalnych. Program 

został opracowany na 5 lat. W chwili opracowywania Powiatowego Programy nie było 

opracowywanego Krajowego oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie. Cel główny to zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

zmniejszenie skali tego zjawiska w powiecie mławskim. Program składa się z części opisowej, 

w której zawarte są podstawowe informacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, opisane 

są zadania organów administracji rządowej i samorządowej w tym zakresie, opisana jest prawna 

ochrona nad przemocą w rodzinie, są odwołania do aktów prawnych łącznie ze zmianą 

przepisów prawa, które weszły w życie pod koniec ubiegłego roku i nadają nowe uprawnienia 

Policji w zakresie reagowania w sytuacji przemocy w rodzinie. W Programie została zawarta 

także diagnoza twego zjawiska i diagnoza sytuacji na terenie całego kraju oraz w woj. 

mazowieckim. Diagnoza w powiecie była opracowywana przez Zespół Ośrodków Wsparcia  

i było to opracowanie danych statystycznych z instytucji, było prowadzone badanie ankietowe, 

prowadzono grupy fokusowe i indywidualny wywiad pogłębiony. Badaniem ankietowym 

objęto grupę 385 respondentów, z uwagi na pandemię badanie odbyło się on- line, metodą 

CAWI. W grupie fokusowej badaniem zostało objętych 6 przedstawicieli zespołów 

interdyscyplinarnych na terenie powiatu mławskiego czyli ponad 50%. Wywiad pogłębiony był 

prowadzony z 6 osobami, z Komendantami Policji, z Prokuratorem Rejonowym, z kuratorem 

zawodowym, z dyrektorem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Według prowadzonych 

badań zwiększa się liczba osób doświadczających przemocy, nie zawsze jest to 

odzwierciedlenie w statystyce. Podczas wywiadów pogłębionych i grup fokusowych każda z 
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osób, która na co dzień pracuje w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mówiła, że większość 

przypadków nie jest zgłaszana. Z badań ankietowych wynikło, że blisko 40% badanych podała, 

że doświadcza lub doświadczała przemocy psychicznej, 2,6% twierdzi, że tej przemocy doznaje 

codziennie, 28% badanych doświadcza lub doświadczało przemocy fizycznej   

Cele szczegółowe Programu to: efektywna współpraca służb i instytucji, system współpracy 

instytucjonalnej podejmowanej na rzecz  osób doświadczających przemocy w rodzinie, wysoka 

jakość i skuteczność pomocy udzielanej dorosłym i dzieciom doświadczającym przemocy, 

wysoka jakość i skuteczność działań na rzecz osób stosujących przemoc, skuteczne formy 

pomocy i wsparcia kierowane do rodzin. Do każdego celu zostały przypisany działania wraz ze 

wskaźnikiem do realizacji i działań. W Programie określono sposób realizacji, zarządzenie , 

monitorowanie i ewaluację. Jako realizatora zadania zaproponowano Zespół Ośrodków 

Wsparcia. W Programie przewidziano do realizacji zadania, które będą finansowane z części  

dotacji rządowej na zadania przekazane do realizacji powiatowi, tj. Specjalistyczny Ośrodek 

Wsparcia dla osób doświadczających przemocy, Program Korekcyjno- Edukacyjny dla osób 

stosujących przemoc, Program Psychologiczno- Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc. 

Pozostałe zadania są wpisane po stronie powiatu. Całościowy koszt po stronie powiatu na 5 lat 

to 138 400,00 zł., przy czy w pierwszym i drugim roku koszt wyniesie 24 000,00 zł. a w 

pozostałych latach po 30 000,00zł.  

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisja Budżetu, Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 

w przedmiotowej sprawie.  

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXV/183/2021 w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2021-2025. (w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

   

Ad. 5 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Mławie za rok 2020. 

 

Pani Urszula Krajewska- Dyrektor PCPR w Mławie 

Poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w roku 2020 realizowało 

głównie zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz pomocy osobom 

niepełnosprawnym. Łączny budżet PCPR to kwota ok. 4 000 000 zł. W 2020 r. zatrudnionych 

było 17 pracowników na 15,2 etatu, 2 osoby odbywały staż. Bardzo ważnym zadaniem 

Powiatowego Centrum jest piecza zastępcza. Na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu 

mławskiego funkcjonowało łącznie 59 rodzin zastępczych i 1 rodzinny dom dziecka. Łącznie 

w rodzinach przebywało 98 dzieci.  

Struktura rodzin zastępczych przedstawia 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 oraz 44 rodziny spokrewnione,  

w których przebywało 69 dzieci.     

Na świadczenia pieniężne wraz z wynagrodzeniami dla rodzin zawodowych wydatkowano 

łącznie ponad 1 147 000,00 zł. Ponadto PCPR prowadziło obsługę i finansowanie dodatku 

wychowawczego w ramach programu 500+ na dzieci przebywające w rodzinnej pieczy 

zastępczej. Łączna kwota w ramach programu 500+ to ponad 409 301,00 zł. W roku 2020 

PCPR zajmowało się obsługą i wypłaceniem świadczeń z programu ,,Dobry start”. Kwota, 
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która została wydatkowana to 20 100,00 zł. Poszczególne gminy z terenu powiatu mławskiego 

są zobowiązane do partycypowania w kosztach utrzymania dzieci, które z ich terenu zostały 

umieszczone w pieczy zastępczej. W roku 2020 wydatki gmin za pobyt dzieci w rodzinnej 

pieczy zastępczej stanowiły kwotę ponad 353 000,00 zł. 

Do zadań, którymi Powiatowe Centrum zajmowało się w 2020 r. należała m.in. promocja 

rodzicielstwa zastępczego, organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzenie grup 

wsparcia. Ze względu na trwającą pandemię nie można było organizować szkoleń oraz grup 

wsparcia dla rodzin zastępczych, natomiast prowadzona była promocja rodzicielstwa 

zastępczego.   

W roku 2020 dokonywana była również ocena okresowej sytuacji dzieci przebywających  

w pieczy zastępczej. Odbyło się 129 posiedzeń Zespołu ds. okresowej oceny. Posiedzenia od 

marca odbywały się zaocznie, nie mogli w nich uczestniczyć przedstawiciele poszczególnych 

instytucji, natomiast pracownicy PCPR byli z nimi w stałym kontakcie, wysyłane były pisma 

informujące o ocenie i proszono o wnioski i sugestie danego dziecka. W 2020 r. odbyły się 

oceny rodzin zastępczych i wszystkie były pozytywne. Dziewięcioro dzieci z pieczy zastępczej 

zostało zgłoszonych do adopcji ze względu na uregulowanie sytuacji prawnej. Prowadzono 

rejestr danych o rodzinach zawodowych i niezawodowych, który jest stale aktualizowany, dane 

przekazywane są do Sądu Rejonowego w Mławie do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. 

Powiatowe Centrum występowało również z powództwem o alimenty od rodziców 

biologicznych, natomiast uzyskanie ich nawet na drodze sądowej jest bardzo trudne. W wielu 

przypadkach trzeba było występować do komornika sądowego w celu wszczęcia egzekucji. 

Rodziny zastępcze objęte są opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynatorzy 

w roku ubiegłym wykonali 320 wizyt środowiskowych i utrzymywali kontakt telefoniczny  

z rodzinami zastępczymi oraz przez różne komunikatory internetowe. Jeżeli była trudna 

sytuacja, to w pełnym reżimie sanitarnym koordynatorzy zjawiali się u danej rodziny.  

W przypadku dzieci, które uzyskały pełnoletniość zostają objęci pomocą na usamodzielnienie, 

na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w formie rzeczowej. W roku 2020 pomoc 

pieniężną na usamodzielnienie otrzymywało 9 osób na kwotę ponad 45 000,00 zł., pomoc na 

kontynuowanie nauki otrzymało 10 osób na kwotę ponad 53 000,00 zł., pomoc na 

zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymały 4 osoby na kwotę ponad 10 000,00 zł.  

Do zadań PCPR należy również opieka nad wychowankami z placówek opiekuńczo- 

wychowawczych. Wychowankowie są objęcie programem 500+ oraz programem ,,Dobry 

start”. Kwota, którą w roku 2020 placówki opiekuńczo- wychowawcze otrzymały wyniosła 

ponad 241 000,00 zł. W ramach programu ,,Dobry start” 45 dzieci otrzymało pomoc na kwotę  

13 800,00 zł. Wychowankowie z placówek po osiągnięciu pełnoletniości są objęcie pomocą na 

kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i na zagospodarowanie. Łączna kwota na te formy 

pomocy wyniosła ponad 119 000,00 zł. W roku 2020 PCPR razem ze Starostwem Powiatowym 

uczestniczyło w realizacji projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

w okresie epidemii COVID- 19”. Programem tym objętych zostało 61 rodzin zastępczych, które 

otrzymały ogółem 65 komputerów, 44 drukarki, 1 telewizor, 1625 maseczek jednorazowych, 

8000 par rękawiczek, 3000 l płynu do dezynfekcji.       

Innym zadaniem PCPR jest rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. Na rehabilitację 

społeczną łączna kwota przeznaczona w roku ubiegłym wyniosła 666 249,90 zł. Środki te były 

przeznaczone na uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych. Zostało złożonych 131 wniosków na ten cel, 94 osoby otrzymały 

dofinansowanie na kwotę ponad 122 000,00 zł. Na likwidację barier architektonicznych w 

komunikowaniu się i technicznych złożonych było 60 wniosków, z czego 41 osób otrzymało 

dofinasowanie na kwotę ponad 194 000,00 zł. Na dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze złożonych zostało 545 wniosków, 309 os. 
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otrzymało dofinansowanie n kwotę ponad 349 000,00 zł. Analizy wniosków dokonuje Komisja, 

która w roku 2020 odbyła 21 posiedzeń.  

Powiatowe Centrum w 2020 r. realizowało program finansowany ze środków PFRON 

,,Aktywny Samorząd”. Celem tego programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w 

dostępnie do edukacji. Łączna kwota przeznaczona na ten program to 166 950,00 zł. , 

Powiatowe Centrum wydatkowało ponad 130 000,00 zł.  

W 2020 r. ze środków PFRON finansowany był także program pn. ,,Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi” Moduł III. Pomoc finansowa była udzielana osobom 

niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii 

utraciły możliwość korzystania 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. Wpłynęło 225 wniosków, 

z czego 205 wniosków rozpatrzono pozytywnie. Środki finansowe otrzymane i wydatkowane 

na realizację Modułu III programu to 247 000,00 zł.   

Przy PCPR usytuowany jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, do 

którego w 2020 r. wpłynęło 815 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób 

dorosłych oraz 224 wnioski osób do 16 r. ż.  Do 31grudnia 2020 roku Powiatowy Zespół na 

podstawie ważnych orzeczeń wystawił ogółem 100 legitymacji oraz wydano 173 karty 

parkingowe. 

   Najważniejszą potrzebą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie jest zwiększenie 

liczby rodzin zastępczych.   

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXV/184/2021 w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie za rok 2020. 

(w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie 

Mławskim za rok 2020. 

 

Pani Urszula Krajewska- Dyrektor PCPR w Mławie 

Poinformowała, że ocena zasobów pomocy społecznej przygotowywana jest w oparciu o 

analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej. Jest to materiał poglądowy, część danych 

pobierana jest automatycznie z systemów informatycznych, natomiast część wprowadzana jest 

przez pracowników PCPR. Dane zostały udostępnione m.in. przez Wydział Edukacji i Zdrowia 

Starostwa Powiatowego w Mławie, Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, GUS, ZOW w Mławie, 

Domy Dziecka w Kowalewie, Domy Pomocy Społecznej,   

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku, liczba ludności powiatu mławskiego wyniosła 72 

626osób, z czego 37 036 stanowiły kobiety (51 %), a 35 590 mężczyźni (49 %). Osoby w wieku 

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

poprodukcyjnym 19% 
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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. 

W powiecie mławskim funkcjonują następujące instytucje pomocy społecznej: Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie (koszt utrzymania ponad 636 000,00 zł), Dom Pomocy Społecznej 

dla 50 osób przewlekle psychicznie chorych (wydatkowano 2 726 000,00 zł), Środowiskowy 

Dom Samopomocy (koszty utrzymania ponad 948 000,00 zł), Zespół Ośrodków Wsparcia i 

ośrodek interwencji Kryzysowych (ponad 447 000,00 zł. i ponad 412 000,00 zł.), Domy 

Dziecka w Kowalewie wraz z Centrum Administracyjnym (koszty utrzymania i prowadzenia 

ponad 3 080 000,00 zł).        

W powiecie mławskim funkcjonuje 9 ośrodków pomocy społecznej i 1 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. W trakcie budowy jest Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne przeznaczone 

dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.      

Łącznie środki finansowe na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły w 2020 r. ponad 

8 426 000,00 zł. W budżecie PCPR była to kwota ponad 3 988 000,00 zł.   

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXV/185/2021  w sprawie przyjęcia Oceny 

Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Mławskim za rok 2020. (w głosowaniu udział wzięło 

19 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 7 

Podjęcie uchwały 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 o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej 

zadania związane z zapewnieniem dzieciom opieki należą do zadań własnych powiatu. Program 

został opracowany z uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodzinnej, instytucjonalnej na terenie 

powiatu mławskiego oraz w oparciu o aktualne potrzeby wynikające z konieczności 

umieszczania dzieci poza rodzinami biologicznymi. Ustawa o wspieraniu rodziny wskazuje na 

konieczność określenia w programie limitu tworzenia nowych rodzin zastępczych 

zawodowych. Zakłada się, że w latach 2021-2023 utworzona zostanie co najmniej jedna rodzina 

zawodowa.  

Aktualnie w powiecie mławskim funkcjonują 2 rodziny zastępcze zawodowe i 1 rodzinny dom 

dziecka. Na terenie powiatu jest 50 rodzin zagrożonych odebraniem dzieci a liczba dzieci, które 

mogą być odebrane to 124.    

Głównym celem programu jest skuteczny rozwój systemu pieczy zastępczej w powiecie 

mławskim z ukierunkowaniem na formy rodzinne. Cel główny zostanie osiągnięty w oparciu o 

cele szczegółowe czyli rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej, wsparcie rodzin 

zastępczych, wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków, doskonalenie 

systemu opieki nad dzieckiem przybywającym w pieczy i podniesieniu poziomu świadczonych 

usług w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.  
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Zakładane rezultaty realizacji programu to: wzmocnienie systemu wsparcia dla rodzin 

zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, zwiększenie liczby 

dzieci wracających z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych, zmniejszenie liczby dzieci 

umieszczanych w pieczy zastępczej, zwiększanie świadomości społeczności lokalnej odnośnie 

wartości wychowania w środowisku rodzinnym, wsparcie istniejących rodzin zastępczych/ 

rodzinnych domów dziecka poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń, specjalistycznej 

pomocy czy przyznania dodatkowych środków.  

Adresatami programu są dzieci przebywające w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, rodzinne 

domy dziecka, rodziny pomocowe, usamodzielniani wychowankowie opuszczający rodziny 

zastępcze i placówki opiekuńczo- wychowawcze, kadra oferująca usługi na rzecz rozwoju 

pieczy zastępczej.   

Źródłem finansowania zadań programu będą środki finansowe: z budżetu powiatu mławskiego, 

w tym z tytułu zawartych porozumień; z budżetu Państwa w ramach dotacji na dofinansowanie 

zadań własnych; z budżetów samorządów gminnych zobowiązanych do współfinansowania 

pobytu dzieci w pieczy zastępczej; z budżetów innych powiatów, zobowiązanych do zwrotu 

wydatków za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu mławskiego; dotacji 

celowych i środków pozyskiwanych z innych źródeł, np. fundusze unijne; z odpłatności 

rodziców biologicznych.  

Koordynatorem Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej będzie Powiatowe Centrum 

Rodzinie w Mławie przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Mławie, Poradnią 

Psychologiczną w Mławie, Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu Mławskiego, 

Komendą Powiatową Policji w Mławie, Sądem Rejonowy w Mławie III Wydział Rodzinny i 

Nieletnich, Zespołem Ośrodków Wsparcia w Mławie, Centrum Administracyjnym do Obsługi 

Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych oraz Domami Dziecka, placówkami służby zdrowia, 

rodzinami zastępczymi, rodzinami pomocowymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi, 

kościołami.   

 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXV/186/2021 w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023. (w głosowaniu udział 

wzięło 19 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały dot.  ustalenia godzin pracy oraz dyżurów 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

 

Pani Katarzyna Miłobędzka- Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

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

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

wprowadzenia zmiany w zał. do Uchwały Nr XXI/153/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 

14 grudnia 2020 r. 

Zmiana następuje w załączniku do uchwały w poz. 16 w rubryce ,,poniedziałek- piątek” apteka 

czynna w godzinach 07:00-19:00.  
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Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w przedmiotowej sprawie. (w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXV/187/2021 w sprawie zmiany  uchwały 

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

Mławskiego na 2021 rok. (w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały 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. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, 

nie później niż do 30 maja każdego roku zobowiązany jest przedłożyć organowi stanowiącemu 

sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni.    

Program Współpracy na rok 2020 został przyjęty uchwałą Nr XII/81/2019 w dniu 2 grudnia 

2019 r. Przyjęcie tego Programu poprzedziły konsultacje społeczne organizowane  

od 16.10 do 30.10.2019 r. W trakcie trwania tych konsultacji nie wpłynęły żadne opinie. Rada 

Powiatu Mławskiego na realizację tego Programu na 2020 r. przyjęła kwotę 120 000,00 zł.       

Dotacja z zakresu ochrony i promocji zdrowia wyniosła 17 000,00 zł. Kwota przyznana na 

działania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych to 16 600,00 zł. Kwota na 

zadania z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki 29 000,00 zł. Dotacja z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu wyniosła 57 400,00 zł.    

Współpraca powiatu mławskiego z organizacjami pozarządowymi przebiegała na dwóch 

płaszczyznach- finansowej i pozafinansowej.   

Z zakresu ochrony i promocji zdrowia zrealizowano 1 zadanie na kwotę 1000,00 zł. Z zakresu 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pozytywnie rozpatrzono i przyznano dotacje dla 

4 zadań, jednak zrealizowano tylko 2 zadania (organizacje zrezygnowały z 2 zadań)- 

wykorzystano kwotę w wys. 7000,00 zł. W zakresie działań na rzecz kultury i sztuki 

pozytywnie rozpatrzono i przyznano dotacje na 15 zadań, z tego 8 zadań zostało 

zrealizowanych (organizacje nie zrealizowały 7 zadań)- wydatkowano 17 800,00 zł. Na zadania 

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu do realizacji przyjętych było 20 zadań a 

zrealizowano z tego 16. Kwota wydatkowana na zadania z tego zakresu to 44 355,59 zł.   

  

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisja Oświaty, Kultury, 

Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXV/188/2021 w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z 

organizacjami pozarządowymi za 2020 rok. (w głosowaniu udział wzięło 18 radnych-  

Pani Jolanta Karpińska z przyczyn technicznych nie wzięła udziału w głosowaniu, natomiast 

głosowała za podjęciem uchwały) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego.   

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy zmiany limitów 

nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2021-2026 w 

następujących przedsięwzięciach: 

1. Wprowadzenie do przedsięwzięć limitu wydatków na lata  realizacji 2021- 2025 zadania pn. 

,,Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata2021-2025”. Łączne nakłady 

finansowe określa się na poziomie 138 400,00 zł. z czego na rok 2021 przypada kwota  

24 200, 00 zł. na rok 2022-  24 200,00 zł., na lata 2023-2025 po 30 000,00 zł. w każdym roku.      

2. Zmiana limitu wydatków w 2021 roku przy realizacji przedsięwzięcia  pn. ,,Aktywizacja 

społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” na 

lata realizacji 2020-2022 w ramach wydatków bieżących. Projekt realizowany jest w ramach 

programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w łącznej 

wys. nakładów finansowych 1 469 838,00 zł. na lata 2020-2022, która po wprowadzonych 

zmianach nie ulega zmianie. W roku 2021 następuje zmniejszenie środków własnych w wys. 

1 650,00 zł. zgodnie z budżetem projektu. Limit na rok 2021 będzie stanowił kwotę 799 203,40 

zł.  

3. Zmiana limitu wydatków w 2021 przy realizacji  przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2315W Dębsk- Szydłowo”- opracowanie dokumentacji technicznej  

i rozszerzenie na geodezyjny podział działek” polegająca zwiększeniu o kwotę 13 172,00 zł. 

pomocy finansowej z Gminy Szydłowo do kwoty 63 172,00 zł. Łączne nakłady finansowe na 

realizację zadania po dokonanym zwiększeniu stanowią kwotę 163 172,00 zł. z czego 

dokumentacja po dokonanym przetargu stanowi kwotę 126 345,60 zł, na geodezyjny podział 

działek kwota 36 826,40 zł. 

4. Zmiana limitu wydatków w 2021 roku przy realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa 

droga powiatowej nr 2313W- ul. Nowowiejska w Mławie” polegająca na zmniejszeniu o kwotę 

125 000,00 zł. pomocy finansowej z Miastem Mława do kwoty 275 000,00 zł. Łączne nakłady 

finansowe na realizację zadania po dokonanym zmniejszeniu stanowią kwotę 675 000,00 zł. , 

czego kwota 275 000,00 zł. stanowi udzieloną pomoc finansową Miasta Mława, udział powiatu 

wynosi 400 000,00 zł.  

 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.  

  

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXV/189/2021  w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. (w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 

2021. 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 5 803 233,99 zł  

i zmniejsza się o kwotę 125 000,00 zł , w tym dochody bieżące zwiększają się o 40061,99 zł, 

dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 5.763.172,00 zł i zmniejszają się o 125.000,00 zł 

(per saldo+5 638 172,00 zł). 

Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 7 649 222,76zł i zmniejsza się o kwotę  

320 988,77 zł (per saldo+7.328.233,99zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 

37 561,99 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę7 290 672,00 zł (per saldo). 

Wnioski, na podstawie których dokonano zmian przedstawione zostały w uzasadnieniu do 

projektu uchwały.  

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.  

  

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że inwestycja Wiśniewo- Wyszyny Kościelne pod względem finansowym jest 

bardzo korzystna.  

Zapytał dlaczego udział Miasta Mława przy realizacji ul. Nowowiejskiej został zmniejszony z 

400 000,00 zł. do 275 000,00 zł.?    

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że zarówno powiat mławski jak i Miasto Mława tworzyli budżet  

w odpowiednim czasie. Wstępne ustalenia były takie, że kwota partycypowania w kosztach 

będzie wynosiła po 400 000,00 zł., natomiast przy tworzeniu budżetu Miasto uznało, że nie jest 

w stanie przeznaczyć takich środków.  Nadal jednak podtrzymywana jest zasada podziału tej 

inwestycji po 50%. Ostatnie ustalenia są takie, że powiat nie zdejmuje tych 400 000,00 zł. ale 

jeśli po przetargu zabraknie 80 000,00 czy 100 000,00 zł., to Miasto deklaruje dołożenie do 

tych 50%.     

 

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXV/190/2021 w sprawie zmiany uchwały 

Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021. (w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 12 

Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.  

Poinformował, że w omawianym terminie Zarząd Powiatu podjął 25 uchwał.   

Jednym z ważniejszym tematów było wdrożenie elektronicznego systemu rejestracji petentów 

w Wydziale Komunikacji.   

Wszystkie tematy, którymi zajmował się Zarząd Powiatu zostały przedstawione w przesłanej 

informacji.   
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Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że na posiedzeniu w dniu 16.03.2021 r. Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię 

do projektu uchwały Rady Miasta Mława w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz 

ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych Miasta Mława. Jakie są to zmiany? 

Poprosił o więcej informacji na temat uruchomieniem z rezerwy środków finansowych na 

podwyżkę płac dla pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych  

w samorządowych jednostkach organizacyjnych powiatu mławskiego.  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że Miasto Mława musi taki wymóg uzyskać. Sprawa dotyczyła tylko kwestii 

finansowych a nie zmian terytorialnych.  

Podwyżki nie były w budżetach jednostek, tyko na tzw. rezerwie. W momencie uchwalania 

budżetu nie wiadomo jakie będą dochody, jak będzie rozwijała się sytuacja covidowa.  

Na chwilę obecną nie jest źle, więc w sposób oczywisty należało uruchomić tą rezerwę.  

W ramach tych 4,5% było wyrównanie płacy minimalnej.  

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że na posiedzeniu w dniu 31.03.2021 r. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem 

Urzędu Marszałkowskiego i opowiedział się za wskazaniem kluczowych projektów 

drogowych Powiatu Mławskiego, których realizacja będzie na odcinkach leżących w ciągach 

komunikacyjnych stanowiących bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T i powinny się 

znaleźć w Regionalnym Planie Transportowym Województwa Mazowieckiego. Dlaczego w 

tym wykazie nie ma dróg mławskich?   

Na tym samym posiedzeniu Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Jolancie Bem – 

Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie do samodzielnego 

reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Ośrodkiem Rozwoju 

Edukacji (ORE) w Warszawie wynikających z udziału Placówki w projekcie grantowym pn. 

„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań 

związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia  

na odległość”. W ubiegłym roku szkoły dostały za mało wsparcia ze strony Powiatowego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Czy te środki zewnętrzne pozwolą edukacji na odległość 

wzmocnić rolę w tych działaniach PODN?   

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział- żeby zgłosić projekt do TEN-T, to drogi powinny łączyć się w przypadku 

powiatu mławskiego z drogą typu S. Zgłoszone drogi taki warunek spełniają, jedne łączą się 

bezpośrednio z węzłami a drugi dzieli niewielka odległość od sieci TEN-T. Mławskie drogi 

takich warunków nie spełniają.   

  

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Zapytał czy ulica Płocka takich warunków nie spełnia? 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że ulica Płocka pojawiła się dopiero teraz, poza tym na ten moment nie 

dochodzi do sieci TEN-T. Zaproponowane projekty to wstępna propozycja, ten temat będzie 

rozważany nie raz.     
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Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiadając na drugie pytanie radnego Chodubskiego poinformowała, że został ogłoszony 

projekt grantowy pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek 

pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w 

prowadzeniu kształcenia na odległość”. W grancie tym może wziąć udział Powiatowy 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, więc Pani Jolanta Bem- Dyrektor PODN w Mławie złoży 

taki wniosek. Grant będzie trwał do końca tego roku, a jego maksymalna kwota wynosi 

204 562,00 zł., w tym można przeznaczyć 13 021,00 zł. na doposażenie w sprzęt komputerowy 

w ramach środków trwałych, natomiast 191 541,00 zł. można przeznaczyć na działania 

szkoleniowe dla nauczycieli i kadry PODN. Nie ma tu wkłady własnego, są to środki z EFS  

i z budżetu Państwa.     

  

Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta 

Poinformował, że 3 placówki oświatowe zwróciły się pismem dotyczącą zwiększenia etatu dla 

informatyków. Szkoły zostały wyposażone w dodatkowy sprzęt komputerowy, więc pojawił 

się dodatkowy problem. Z racji tego, że obecnie nie ma młodzieży w szkołach kwestia ta 

zostanie rozpatrzona po wakacjach. Ta sytuacja będzie się wiązała ze zwiększeniem budżetu 

powiatu.     

  

 

Ad. 13 

Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że kwarantanną domową obecnie objętych jest 159 osób i w dniu wczorajszym 

objętych zostało kolejnych 13. W izolacji domowej przebywa 29, wczoraj objęto 5 osób.  

11 osób jest hospitalizowanych, w dniu wczorajszym 2 kolejne osoby trafiły do szpitala. 

Zgonów z związanych z covid-19 było 170, w dniu wczorajszym zmarła 1 osoba. Jest 3560 

ozdrowieńców. Szczepienia, które obecnie są czynione przyspieszają. Po analizie możliwości 

szczepień w gminach punkty te poradzą sobie, natomiast na terenie miasta powstaną dwa 

punkty szczepień. Jeśli szczepionki dotrą do Polski, to dziennie w powiecie mławskim ma być 

szczepionych 500 osób.    

Zdaniem fachowców główną przyczyną rozprzestrzeniania się ptasiej grypy jest przylot 

ptaków z innych krajów do Polski. Drugą wtórną przyczyną jest wiatr, który w tym czasie był 

dosyć duży i roznosił ptasie odchody wraz z wirusem ptasiej grypy. Jest to problem 

gospodarczy, społeczny. Ludzie tracą pracę, ponieważ w kurnikach nie ma kur. Nie wiadomo 

kiedy do tych kurników zostaną wprowadzone kury. Na terenie powiatu mławskiego jest  

28 ognisk ptasiej grypy, co stanowi 2200000 kur tj. 140 kurników. Do zagazowania pozostało 

jeszcze 320000 kur, do wywiezienia pozostaje ok. 600000 kur. Na początku pojawił się 

problem braku ludzi do wywożenia zagazowanych kur. Tam gdzie była potrzeba została 

zorganizowana pomoc w postaci więźniów. Zostało zorganizowane także spotkanie z 

działającymi na terenie powiatu agencjami pracy tymczasowej, które zaproponowały 

rozwiązania. Następnie pojawił się pojawił problem braku dwutlenku węgla do 

zagazowywania kur. Teraz głównym problemem jest utylizacja zwierząt. W dniu wczorajszym 

odbył się Sztab Kryzysowy, na którym przekazane zostało ostatnie rozporządzenie nr 11 

Wojewody Mazowieckiego. W rozporządzeniu wymienionych jest wiele zadań, nie jest 

natomiast precyzyjne wymienione kto ma je wykonać. Zapłacić za wszystko powinien budżet 

Państwa. Niektóre służby mają konkretne zadania wyznaczone, np. Policja, która eskortuje 

samochody ze zdechłym ptactwem do miejsc utylizacji. Na spotkaniu reprezentant firmy 

CEDROB poinformował, że do niedzieli są w stanie zutylizować wszystkie swoje kury,  
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a następnie wspomóc w utylizacji inne kurniki. Jeżeli ptasia grypa nie będzie się tak mocno 

rozwijać, to mając taką perspektywę sytuacja ulegnie poprawie. Jest jeszcze ogromny proces 

powrotu kur do kurników. Ptasia grypa będzie się pojawiała co roku lub dwa razy do roku,  

a służby niestety nie są do tego przygotowane. Wojewódzki Lekarz Weterynarii w 

porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii wyrazili zgodę na utylizację kur na 

prywatnym terenie w Lipowcu Kościelnym. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii 

została uchylona na wniosek przedsiębiorcy. Najlepszym rozwiązaniem byłoby grzebać kury 

jak najbliżej kurników. Wg rozporządzenia Ministra Rolnictwa grzebalisko może stworzyć 

przedsiębiorca zgłaszając się do wójta i to on wydaje decyzję. W sytuacji tak kryzysowej nie 

sposób ustalić miejsca grzebaliska na terenie żadnego powiatu. Przepisy unijne przewidują, że 

lekarz weterynarii może zarządzić na miejscu utylizację kur. Trzeba mieć procedury, 

ustalonych ludzi i jednostki do działania, żeby szybciej poradzić sobie z ptasią grypą.     

  

 

Ad. 14 

Informacja dotycząca pism, które wpłynęły do Rady Powiatu Mławskiego w okresie 

między sesjami. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że w okresie między sesjami do Rady Powiatu Mławskiego nie wpłynęły żadne 

pisma. 

Przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych wraz z PIT-ami, których termin 

upływa 30 kwietnia. 

  

 

Ad. 15 

Zamknięcie obrad XXV Sesji. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

O godz. 1330 zamknął obrady XXV Sesji Rady Powiatu Mławskiego, podziękował radnym  

i zaproszonym gościom za udział w Sesji. 

  

  

                                                                                               Przewodniczący Rady Powiatu  

                                                                                                        

                                                                                                             /-/   Jan Łukasik   

 

 
Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

10.05.2021 r.  


