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Br. 0002.5.2021 

 

Protokół Nr XXVII/2021 

z Sesji Rady Powiatu Mławskiego 

odbytej w dniu 28 czerwca 2021 roku 

z Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie 

 

 

W XXVII Sesji Rady Powiatu Mławskiego udział wzięli: 

− radni wg załączonej listy obecności, 

− zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. 

 

Ad.1 

Otwarcie XXVII Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

O godzinie 1200 otworzył obrady XXVII Sesji Rady Powiatu Mławskiego, zwołanej na dzień 

28 czerwca 2021 roku. Powitał Panie i Panów radnych, Starostę Mławskiego wraz z 

Zarządem Powiatu, Dyrektorów Wydziałów i wszystkich uczestniczących w dzisiejszej Sesji. 

Poinformował, że Sesje Rady Powiatu są nagrywane, administratorem danych osobowych jest 

Rada Powiatu Mławskiego. Z pełnym tekstem klauzuli informacyjnej można zapoznać się w 

Biurze Rady Powiatu. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Zapytał, czy są uwagi do przesłanego porządku obrad? 

 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXVII Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu. 

5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mławskiego za 2020 rok. 

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

dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Gminy Wiśniewo w 2021 roku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego. 

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

2021. 

10. Informacje z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

11. Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

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

między sesjami. 

13. Zamknięcie obrad XXVII. 
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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 17 radnych, wobec czego 

obrady Sesji są prawomocne. 

 

Ad.3  

Wybór Sekretarza obrad. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Zgłosił kandydaturę radnej Pani Jolanty Karpińskiej na Sekretarza obrad. 

Zapytał czy Pani Jolanta Karpińska wyraża zgodę. 

Pani Jolanta Karpińska wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Sekretarza obrad. 

Innych kandydatur nie było. 

Pan Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania nad wyborem Sekretarza obrad. 

 

Rada Powiatu jednogłośnie wybrała Panią Jolantę Karpińską na Sekretarza obrad. 

(w głosowaniu udział wzięło 16 radnych) 

 

Ad.4 

Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

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

 

Rada Powiatu Mławskiego przyjęła protokół z XXVI Sesji Rady Powiatu. 

(w głosowaniu udział wzięło 17 radnych). 

 

Ad.5 

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mławskiego za 2020 rok. 

 

Pani Ewa Sztuba – Dyrektor PSSE w Mławie 

Przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mławskiego za 2020 

rok. 

Poinformowała, że sytuację epidemiologiczną i stan sanitarny powiatu mławskiego 

opracowano na podstawie informacji i materiałów własnych zebranych podczas 

kontroli/wizytacji nadzorowanych obiektów i na podstawie przeprowadzonych dochodzeń 

epidemiologicznych.  

W roku 2020 od 20 marca zostały wstrzymane wszystkie kontrole PSSE oraz zawieszono 

działania określone w planie zasadniczych zamierzeń. Wszystkie oddziaływania skierowane 

więc były na walkę przeciwko COVID-19. Od czerwca kontrole zostały przywrócone, lecz 

podejmowane były tylko w szczególnych przypadkach z przestrzeganiem przepisów 

epidemiologicznych. 

W roku 2020 nie zarejestrowano ognisk zatrucia zbiorowego pokarmowego. W rejestrze 

pałeczek duru brzusznego figuruje nadal 1 osoba, nie notowano nosicieli pałeczek czerwonki i 

salmonelloz. Zarejestrowano i opracowano ogółem 42 przypadki pokąsań ludzi przez 

zwierzęta, natomiast w 4 przypadkach zachodziła potrzeba szczepień przeciw wściekliźnie z 

powodu niemożności obserwacji zwierząt, gdyż sprawcami narażenia były najczęściej 
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bezpańskie psy. Do punktu konsultacyjnego szczepień przeciw wściekliźnie skierowano 

wszystkie narażone osoby. 

Jeśli chodzi o zachorowania na grypę i zachowania grypopodobne to zgłoszenia przez lekarzy 

podstawowej opieki zdrowotnej wskazywały na spadek zachorowań w naszym regionie. 

Ogółem zarejestrowano 13 679 zgłoszeń podejrzeń grypopodobnych, do szpitala skierowano 

11 osób z objawami ze strony układu oddechowego. Dla porównania w roku 2019 

zarejestrowano 252 460 zgłoszeń, w tym do szpitala skierowanych było 12 osób z objawami 

ze strony układu oddechowego. Widoczny jest więc duży spadek zachorowań na grypę, czego 

przyczyną może być izolacja ludzi oraz noszenie maseczek ochronnych. Zarejestrowano 3 

przypadki zachorowań na gruźlicę. Przez cały rok utrzymywane były dyżury pod telefonem w 

związku z wystąpieniem COVID-19.  

W 2020 r. ogólna liczba obiektów funkcjonujących na terenie PSSE w Mławie wynosiła 651, 

a skontrolowano 326 obiektów, w tym 252 oceniono według arkusza oceny stanu sanitarnego, 

24 obiekty oceniono jako niezgodne, co stanowiło 9,5%. Przeprowadzono łącznie 549 

kontroli, w tym 266 planowanych i 283 nieplanowanych. Harmonogram kontroli obiektów 

zaplanowanych na 2020 r. zrealizowano w 74,93%. Nie zrealizowano 25,07% obiektów 

(5,97% stanowiły obiekty zlikwidowane, 19,10% stanowiły obiekty nie skontrolowane ze 

względu na zaangażowanie pracowników oraz wykonywanie działań związanych z COVID-

19).  

Zarejestrowano 12 interwencji konsumentów (5 interwencji potwierdziło się, 7 było 

bezzasadnych). Nałożono na właścicieli mandaty karne i wyegzekwowano usunięcie 

uchybień. W 2020 r. wystawiono 34 decyzje nakazujące poprawę stanu sanitarno-

higienicznego, zatwierdzono 35 obiektów, nałożono 39 mandatów karnych na kwotę 

13 100,00 zł. 

Do badań laboratoryjnych pobrano 155 prób w tym: 152 próby żywnościowe, z czego 1 próbę 

środków spożywczych kwestionowano pod względem mikrobiologicznym oraz 3 próby 

materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.  

Do zakresu działania Higieny Komunalnej należy kontrola przestrzegania przepisów 

określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących: 

1. Higieny środowiska, w zwłaszcza: 

− wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzenia monitoringu wody, dążenie 

do osiągnięcia właściwych norm zdrowotnych wody, 

− wody w basenach, 

− wody ciepłej pod kątem bakterii Legionella. 

2. Utrzymanie należytego stanu higienicznego obiektów użyteczności publicznej 

(zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, solariów, hoteli, obiektów kulturalnych, 

domów pomocy społecznej) 

W 2020 r. przeprowadzono – 308 kontroli sanitarnych, w tym 51 kontroli związanych z 

COVID-19. Skierowano – 52 wystąpienia do różnych podmiotów dotyczących przestrzegania 

obostrzeń związanych z pandemią SARS-COV-2 przede wszystkim do Domów Pomocy 

Społecznej, Dekanatów, Zarządców Nieruchomości, Transportu Publicznego, Hoteli, 

Zakładów Pogrzebowych. Wydano 2 decyzje administracyjne (SPZOZ Mława, KOMR Dąbek 

– zła jakość wody ciepłej i wystąpienie bakterii Legionella), 3 decyzje płatnicze i 19 innych 

decyzji (ekshumacje i wywóz zwłok za granicę Rzeczpospolitej Polskiej). Wydano 5 

postanowień na przewóz zwłok z za granicy. Ponadto wydano 19 opinii dotyczących 

regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieści i gminach. Rozpatrzono 8 interwencji 

od mieszkańców, które wpłynęły do PSSE w Mławie. Dotyczyły przede wszystkim stanu 

sanitarno-higienicznego oraz interwencji zawiązanych z COVID-19. Pobrano 277 próbek 

wody do badań fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych. Wydano 170 ocen na jakość 

wody w pobranych próbkach. 
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Celem działania pionu Higieny Pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest przede wszystkim 

zapobieganie powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami 

pracy poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru w zakładach pracy – kontrolę przestrzegania 

przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków 

zdrowotnych środowiska pracy. Przeprowadzono w 2020 roku 52 kontrole, w 47 zakładach 

pracy zatrudniających 3578 osób wydano 24 decyzje merytoryczne oraz 22 decyzje płatnicze. 

Nakazy w decyzjach dotyczyły stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie, m.in. substancji 

chemicznych i ich mieszanin, badań i pomiarów środowiska pracy, oceny ryzyka 

zawodowego, stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń pracy, przekazania do PWIS 

informacji o substancjach chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów 

technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. 

W roku 2020 stwierdzono, że 146 pracowników pracowało w warunkach, gdzie pomiary 

badań czynników szkodliwych dla zdrowia wykazały przekroczenie normatywów 

higienicznych. Niektórzy pracownicy byli narażeni jednocześnie na kilka czynników 

szkodliwych. Najczęściej występującym w środowisku pracy czynnikiem szkodliwym dla 

zdrowia był hałas. Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że 142 osoby z uwagi na 

natężenie hałasu przekraczające dopuszczalne normy, pracowało w narażeniu na utratę 

słuchu, 5 osób w nadmiernym zapyleniu, a 8 osób narażonych było na drgania mechaniczne. 

Liczba osób pracujących na stanowiskach, gdzie oświetlenie sztuczne jest niezgodne z 

wymaganiami stanowiła liczbę – 83. Przeprowadzono 3 postępowania w sprawie chorób 

zawodowych. Wydano 4 decyzje stwierdzające chorobę zawodową oraz 1 decyzję o braku 

podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.  

W 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie otrzymał informacje z 20 

zakładów, w których liczba pracowników narażonych ogółem wynosiła 101 osoby, w tym; 

− produkcja z drewna twardego, 

− dystrybucja i sprzedaż paliw,  

− uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową, 

− promieniowanie jonizujące. 

Bieżącym nadzorem sanitarnym w 2020 roku objęto 103 stałe placówki nauczania  

i wychowania, oraz 6 placówek wypoczynku. Zakres prowadzonego nadzoru sanitarnego 

obejmował ocenę stanu sanitarnego oraz ogół warunków higieniczno-sanitarnych w żłobkach, 

przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, 

szkołach wyższych, a także placówkach wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży. 

W 2020 roku przeprowadzono 44 kontrole. 

W związku z epidemią COVID-19 wydano 10 opinii o zawieszeniu zajęć stacjonarnych  

i wprowadzeniu zdalnego nauczania dla 7 szkół i 3 przedszkoli. Prowadzony był także nadzór 

sanitarny nad placówkami sezonowego wypoczynku Akcji Letniej i Zimowej, gdzie 

odnotowano 22 turnusy. W ramach wypoczynku zimowego – 8 turnusów, letniego – 14 

turnusów. Pomimo zaistniałej sytuacji epidemicznej, w szkołach prace remontowo – 

porządkowe polegające m.in. na malowaniu ścian, wymianie podłóg i oświetlenia w klasach. 

W kilku szkołach przeprowadzono remonty szatni oraz schodów wejściowych. Wymieniono i 

uzupełniono również w kilku klasach meble szkolne z certyfikatami.  

Zadania jakie są realizowane przez oświatę zdrowotną i promocję zdrowia to przede 

wszystkim profilaktyka antytytoniowa, programy edukacyjne z zakresu chorób 

nowotworowych: profilaktyka raka piersi, szyjki macicy, czerniaka i innych chorób 

nowotworowych, profilaktyka nadwagi i otyłości, zapobieganie chorobom zakaźnym i 

pasożytniczym, profilaktyka zatruć pokarmowych, profilaktyka uzależnień, bezpieczeństwo 

dzieci podczas wypoczynku, propagowanie wiedzy na temat szczepień ochronnych, 

zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS, profilaktyka chorób odkleszczowych. 
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Pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce wystąpił 4 marca, w 

powiecie mławskim 22 marca. Kolejny przypadek pojawił się dopiero w lipcu. Mimo iż nie 

było dużo przypadków zachorowań w naszym powiecie to kwarantanny były nakładane. W 

roku 2020 na terenie powiatu zarejestrowano 1350 przypadków COVID-19 z czego 204 

osoby były hospitalizowane, 1166 osób było w izolacji domowej, zmarły 64 osoby, 

kwarantanną domową objęto 9044 osoby, natomiast 1349 osób było pod nadzorem 

epidemiologicznym. Na koniec roku było 1206 ozdrowieńców. Do wszystkich przypadków 

zgłoszonych przez placówki opieki medycznej sporządzono wywiady epidemiologiczne. Do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie wpłynęło 62 notatki z Policji, 

dotyczące naruszeń nakazów i zakazów. Wydano 33 decyzje administracyjne o nałożeniu kar 

pieniężnych w wysokości 181 500,00 zł.  

Została uruchomiona także całodobowa infolinia, uruchomiona specjalnie w kontekście 

pandemii koronawirusa. Miała ona za zadanie rozwiewać wątpliwości mieszkańców, 

pracownicy sanepidu odpowiadali na pytania mieszkańców i informowali jak się chronić 

przed zakażeniem.  

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Mławie wykonywała następujące zadania m.in.: 

− uzyskiwanie informacji potrzebnych do opracowania wywiadów epidemiologicznych, 

np. nr telefonu pacjenta, 

− analiza i weryfikacja zgłoszeń pisemnych i telefonicznych przychodzących do PSSE 

w Mławie, 

− udzielanie informacji na temat czasu trwania kwarantanny i izolacji w warunkach 

domowych podczas rozmów telefonicznych z petentami, 

− konsultacje z personelem medycznym na temat sposobu postępowania z pacjentami 

podejrzanymi o zakażenie lub zakażonymi SARS-COV-2, 

− analiza rozporządzeń i innych aktów prawnych oraz wytycznych, algorytmów 

postępowań związanych  z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, 

− udostępnianie danych dotyczących osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych, na wniosek, ze względu na miejsce zamieszkania 

lub pobyt tych osób, 

− zamawianie transportu sanitarnego dla osób wymagających hospitalizacji lub 

konsultacji lekarskich, 

− opracowywanie ognisk zakażeń COVID-19. Na terenie powiatu mławskiego 

wykazano 9 ognisk epidemiologicznych: 6 w SPZOZ Mława, 3 w LG, DPS Promyk 

Strzegowo, DPS Żmijewo- Trojany, 

− współpraca z jednostkami zewnętrznymi np. z Policją, podmiotami wykonującymi 

działalność leczniczą, Urzędami Gmin, Starostwem Powiatowym, Państwową Strażą 

Pożarną, Urzędem Skarbowym, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Prokuraturą, 

Szkołami, Urzędem Pracy, 

− obsługa systemu informatycznego EWP, 

− obsługa systemu informatycznego SEPIS, 

− weryfikacja wyników badania w kierunku SARS-COV-2, 

− przygotowywanie decyzji administracyjnych dot. nałożenia kwarantanny , skrócenia 

kwarantanny, nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii, decyzji o odstąpieniu od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, 

− prowadzenie rejestru decyzji administracyjnych. 

Ponadto w listopadzie 2020 r. w PSSE w Mławie wystąpiły zachorowania na COVID-19. 

Spowodowało to praktycznie zamknięcie Stacji, obowiązki zostały przejęte przez  
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4 pracowników oraz pracowników PSSE w Żurominie. Nie spowodowało to jednak gorszej 

obsługi społeczeństwa powiatu mławskiego. 

Jeżeli chodzi o plany na rok 2021, to przede wszystkim Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Mławie promować będzie zdrowie i działania te będą związane z ograniczeniem 

rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zachęcanie do szczepienia. 

Podziękowała wszystkim jednostkom za współpracę w okresie trwania pandemii.  

 

Pan Tomasz Chodubski – Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że w ubiegłym roku widoczny był wysiłek PSSE w Mławie przy zwalczaniu 

pandemii COVID-19, podobnie jak w działaniach innych instytucji i przede wszystkim w 

służbie zdrowia. Również ze strony powiatu PSSE w Mławie uzyskała pomoc w postaci 

tymczasowego wsparcia kadrowego.  

Zapytał, czy Sanepid dostanie stałe wzmocnienie kadrowe i finansowe? Jak wyglądają 

przygotowania na ewentualne wystąpienie kolejnej fali koronawirusa na jesieni? 

 

Pani Ewa Sztuba – Dyrektor PSSE w Mławie 

Odpowiedziała, że w 2017 roku weszła w życie ustawa, która w swojej treści odnosiła się do 

zarobków pracowników Sanepidu. Co roku więc płaca jest podwyższana dochodząc do 

pewnej kwoty bazowej. Jeśli chodzi o kadry i zatrudnienie to mogą wystąpić pewne problemy 

i być może nie będzie możliwości zwiększenia kadry. Natomiast po doświadczeniach 

związanych z COVID-19 można powiedzieć, że są pewne momenty gdzie pracownicy mają 

znacznie więcej pracy i wtedy przydałaby się dodatkowa pomoc. PSSE w Mławie zostało 

jednak wyposażone w komputery i telefony, także w tej chwili praca zdalna nie będzie 

stanowić problemu.  

Odpowiadając na drugie pytanie, to jeśli społeczeństwo nie będzie się szczepić to wystąpienie 

kolejnej fali zachorowań jest bardzo duże, gdyż wirus będzie wciąż mutował szukając 

dobrego podłoża do zarażania. Trzeba więc uświadamiać społeczeństwo jakie będą 

konsekwencje nie zaszczepienia się. Nawet jeśli osoba po zaszczepieniu zachoruje, przejdzie 

chorobę łagodnie i bez powikłań. Natomiast następstwa COVID-19 mogą się ciągnąć nawet 

kilka lat.  

 

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski 

Dodał, że w tym trudnym czasie gdy panowała pandemia COVID-19, w szczególności gdy 

wystąpiła pierwsza fala zachorowań nieznanej nam wcześniej choroby, nade wszystko należą 

się podziękowania wszystkim pracownikom i osobom, które pracowały na rzecz jej 

zapobieganiu w rozprzestrzenianiu się. Na pierwszych spotkaniach sztabu kryzysowego, które 

odbywały się w budynku Starostwa Powiatowego, rozstrzygane były problemy związane z 

zakładami pracy chronionej i ich pracownikami. Nie było w tym czasie dokładnej diagnozy 

jeśli chodzi o ilość tych osób przebywających na terenie naszego powiatu oraz miejsc gdzie  

przebywają. Jednakże w tym zakresie zakłady pracy chronionej wykazały dużą chęć 

współpracy z Policją oraz z Sanepidem.  

W tym roku dużo pracy wykonały również Służby Weterynaryjne przy współpracy z 

Sanepidem jeśli chodzi o ptasią grypę, która pojawiła się na terenie naszego powiatu. 

Prawdopodobnie też 4 lipca Wojewoda Mazowiecki ogłosi rozporządzenie, z którego będzie 

wynikało, że obszar zagrożenia zostanie w powiecie mławskim zniesiony.  

 

Pani Ewa Sztuba – Dyrektor PSSE w Mławie 

Podziękowała Staroście Mławskiemu za pomoc i współpracę.  
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Ad.6 

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 otrzymanym w dniu 01.06.2021 r. zawiadomieniem o 

wygaszeniu działalności apteki „Przy rondzie” ul. Płocka 58, 06-500 Mława zaistniała 

konieczność  wprowadzenia zmiany w załączniku do Uchwały Nr XXI/153/2020 Rady 

Powiatu. Skreśla się więc poz. nr 5 w brzmieniu: „5. Apteka „Przy Rondzie” Jackowska sp. j., 

ul. Płocka 58, 06-500 Mława”. Uchwała opiniowana była przez Samorząd Aptekarski oraz 

przez wójtów i burmistrza Miasta Mława. Wszystkie opinie w tym zakresie były pozytywne.  

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej wyraziła pozytywną opinię do 

projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia godzin 

pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na ternie Powiatu Mławskiego na 2021 rok.  

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie podjęła uchwałę Nr XXVII/197/2021 w 

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

na ternie Powiatu Mławskiego na 2021 rok. (w głosowaniu udział brało 17 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Gminy Wiśniewo w 2021 roku. 

 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że wójt Gminy Wiśniewo zwrócił się do Starosty Mławskiego z prośbą o 

dofinansowanie budowy pomnika Księdza Kanonika Władysława Skierkowskiego. Był on 

kapłanem niezwykle zasłużonym dla kultury kurpiowskiej i aktywnym członkiem Płockiego 

Towarzystwa Naukowego. Został bestialsko zamordowany w obozie koncentracyjnym w 

Działdowie w 1941 roku. Udzielenie pomocy finansowej miałoby formę dotacji celowej dla 

Gminy Wiśniewo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomnika Księdza 

Kanonika Władysława Skierkowskiego” w wysokości 7 000,00 zł. Szczegółowe warunki 

udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków pomocy finansowej określone 

zostaną w odrębnej umowie pomiędzy Powiatem Mławskim a Gminą Wiśniewo.  

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

Poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wyraziła pozytywną opinię 

do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej dla Gminy Wiśniewo w 2021 roku.  

 

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Spraw Regulaminowych 

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

Regulaminowych wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Wiśniewo w 

2021 roku.  
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Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie podjęła uchwałę Nr XXVII/198/2021  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Wiśniewo  

w 2021 roku. (w głosowaniu udział brało 17 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 

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 w przedsięwzięciach. Zmiany 

dotyczą 6 zadań w tym wprowadzane jest jedno nowe zadanie. Zmiana dotyczy dwóch lat 

budżetowych 2021-2022. 

W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej – ul. Nowa w Mławie – wykonanie 

dokumentacji technicznej, podział  geodezyjny, proces budowlany”, zmniejszeniu podlega 

limit wydatków na rok 2021 oraz zobowiązań o łączną kwotę 879 553,00 zł. Zmniejszenie 

dotyczy udziału środków własnych przy zaplanowanej realizacji inwestycji, która na dzień 

podejmowania decyzji znajduje się na dalszej pozycji listy rezerwowej w zakresie 

dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zmniejszenie udziału własnego zostanie 

przeznaczone na uzupełnienie dofinansowania planowanych nakładów finansowych na 

zadanie pn. Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. 

Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej Szreńsk – Radzanów. Po rozstrzygnięciu 

przetargu, kwota na realizację powyższego zadania jest wyższa o kwotę 2 320 000,00 zł, stąd 

potrzeba dokonania przesunięcia środków.  

Rozstrzygnięto przetargi na 4 dokumentacje techniczne, które były zaplanowane na rok 2022. 

Dotyczy to następujących przedsięwzięć: 

1. Rozbudowa drogi powiatowej Żurominek – Stupsk; 

2. Rozbudowa drogi powiatowej Radzanów – Strzegowo; 

3. Rozbudowa drogi powiatowej Kuklin – Nowa Wieś – Chmielewo Wielkie – Grzebsk; 

4. Rozbudowa drogi powiatowej Nowa Wieś – granica województwa – Grzebsk – Nowe 

Brzozowo. 

Podstawą dokonania powyższych zmian są rozstrzygnięte przetargi i zawarte umowy z 

wykonawcami w sprawie sporządzenia dokumentacji. Informacje o zmianach zostały 

przesłane do Gmin celem ich urealnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmin. Montaż 

finansowy tych inwestycji wynosi 50% po stronie poszczególnych Gmin i 50% po stronie 

Powiatu.  

Na rok 2022 wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ” z określeniem łącznych 

nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 

100 000,00 zł. Przedmiotem rozpoczynanego zadania w roku 2021 będzie wykonanie 

dokumentacji technicznej przy udziale 50%-ej pomocy finansowej Gminy Wieczfnia 

Kościelna czyli 50 000,00 zł wprowadzanych po stronie dochodów majątkowych na rok 2022.  

Dokonywana jest zmiana w zakresie dochodów bieżących i na dzień 28 czerwca 2021 r. 

propozycja zwiększenia dochodów bieżących wynosi 347 498,55 zł. W tym z tytułu 

zwiększenia ponadplanowych dochodów z tytułu opłat i kar środowiskowych w wysokości 

300 000,00 zł, zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej w wysokości 69 822,00 zł oraz 

zwiększenie kwoty dotacji o kwotę 117 320,55 zł. 

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 48 700,00 zł będące wynikiem wprowadzenia 

nowego zadania na kwotę 100 000,00 zł oraz zmniejszenia nakładów o kwotę 51 300,00 zł. 
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Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł stanowiącą dotację celową z budżetu 

państwa na zakup i instalację urządzeń zapewniających łączność radiową dla potrzeb 

szpitalnych oddziałów ratunkowych. 

Na dzień 28 czerwca zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 24 350,00 zł celem częściowego 

sfinansowania w roku 2022 realizacji wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ” 

stanowiącego różnicę kwoty ustalonej na to zadanie 50 000,00 zł.  

Deficyt zwiększa się o kwotę 1 887 023,19 zł, w tym z tytułu zwiększonych wydatków 

majątkowych w wysokości 1 826 821,03 zł oraz o kwotę 60 202,16 zł stanowiącą nadwyżkę 

budżetową z lat ubiegłych (środki ochrony środowiska w wysokości 12 096,56 zł 

przeznaczone na inwestycje) oraz pozostające na rachunku środki COVID-19 wydatki bieżące 

– PUP w kwocie 48 105, 60 zł. Kwotę tę PUP musi wykorzystać do końca czerwca. Deficyt 

ten pozostanie pokryty wolnymi środkami. Dług więc pozostaje na niezmienionym poziomie.  

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 2 162 917,59 zł i dotyczą wydatków 

inwestycyjnych w wysokości 2 005 598,39 zł oraz wydatków majątkowych w postaci dotacji 

celowej udzielonej z budżetu w kwocie 157 319,20 zł (dotacja dla szpitala ze środków 

wolnych – 133 319,20 zł, dotacja rządowa – 17 000,00 zł oraz pomoc finansowa dla Gminy 

Wiśniewo – 7 000,00 zł na budowę pomnika). W ramach wydatków inwestycyjnych 

następuje zmiana limitów na zadaniach: 

1. „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. 

Bielawy wraz z budową drogi dojazdowej Szreńsk – Radzanów” – zwiększenie 

wydatków o kwotę 2 320 000,00 zł. Zwiększenie wydatków będzie sfinansowane: 

− zwiększony wpływy z opłat ochrony środowiska – 300 000,00 zł, 

− środki wolne – 777 098,39 zł, 

− środki z zmniejszenia wydatków na zadaniach: „Rozbudowa drogi dojazdowej Głużek 

– Rumoka” – 363 348,61 zł oraz „Rozbudowa drogi powiatowej – ul. Nowa w Mławie 

– wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny, proces budowlany” – 

879 553,00 zł. 

2. Wprowadza się nowe zadania: 

− „Modernizacja drogi powiatowej relacji Miączyn Mały – Radzimowice z limitem 

środków wolnych – 560 000,00 zł, 

− dotacja dla SPZOZ Mława na realizację zadań inwestycyjnych – środki wolne – 

133 319,20 zł (58 500,00 zł na zadanie: „Opracowanie dokumentacji: Program 

rozwoju strukturalno – budowlanego SPZOZ Mława”, 14 700,00 zł – „Opracowanie 

dokumentacji: Program funkcjonalno –użytkowy dla budynku SOR SPZOZ Mława, 

19 600,00 zł – „Opracowanie dokumentacji: Program funkcjonalno- użytkowy dla 

budynku Przychodni poradni i pracowni specjalistycznych SPZOZ Mława, 40 219,20 

– „Zakup kardiomonitora z modułem transportowym). 

− „Budowa parkingu, ogrodzenia wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy 

ul. Wyspiańskiego w Mławie” – limit środków wolnych – 368 500,00 zł. W ramach 

tego zadania zostanie: wykonana kanalizacja deszczowa, budowa 4 studni -185 500,00 

zł, wykonanie ogrodzenia – 120 000,00, budowa parkingu – 53 000,00 zł, 

opracowanie dokumentacji sanitarnej – drogowej – 10 000,00 zł. 

Według stanu na dzień 31 maja 2021 r. wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  stanowią kwotę 15 348,27 zł. 

  

Pan Tomasz Chodubski – Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że jest już parking przy Wydziale Komunikacji. Zapytał na czym będzie polegać 

zmiana?  

 



 

10 
 

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski 

Odpowiedział, że za tę kwotę 368 500,00 zł będą robione 3 elementy: odwodnienie budynków 

(PUP, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna), wykonanie ogrodzenia (tzw. mała 

architektura - niska konstrukcja ogrodzenia wraz z ławkami i zasadzenie roślinności) oraz 

budowa parkingu. Na rogu ul. Wyspiańskiego oraz ul. Sienkiewicza znajduje się wolny plac 

na którym planuje się zbudowanie bez wycinki drzew ok. 9 miejsc parkingowych. Potrzeba 

stworzenia nowych miejsc parkingowych wynika z przeniesienia Wydziału Infrastruktury, 

Rolnictwa i Środowiska do budynku gdzie mieści się Wydział Komunikacji.  W tej chwili jest 

tam za mało miejsc postojowych dla pracowników tych wydziałów.  

Jeżeli chodzi o przetarg dotyczący budowy mostu w Bielawach to został on unieważniony ze 

względu na zbyt dużą cenę zaproponowaną przez wykonawcę i wkrótce powiat mławski 

będzie podchodził do kolejnego przetargu. Zabezpieczane są jednak środki na ten cel, 

natomiast kolejny przetarg rozpocznie się 7 lipca. Stąd są uruchamiane wolne środki i 

przesuwane są środki z inwestycji dotyczącej ul. Nowej w Mławie. Intencją jest, aby nie 

zaciągać kredytów jeżeli taka potrzeba nie wyniknie. 

 

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Spraw Regulaminowych 

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

Regulaminowych wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie podjęła uchwałę Nr XXVII/199/2021 w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. (w głosowaniu 

udział brało 17 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 

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 392 620,55 zł i 

zmniejsza się o kwotę 82 322,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o 310 298,55 zł, 

dochody majątkowe pozostają na niezmienionym poziomie. Budżet po stronie wydatków 

zwiększa się o kwotę 3 547 480,25 zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 

51 404,15 zł, wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 2 145 917,59 zł. 

 

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Spraw Regulaminowych 

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

Regulaminowych wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021. 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie podjęła uchwałę Nr XXVII/200/2021 w 

sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021. (w głosowaniu 

udział brało 17 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 10 

Informacje 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 14 uchwał.  

Poinformował, że Zarząd na posiedzeniu w dniu 9 czerwca przegłosował dofinansowanie 

drogi  Miączyn Mały – Radzimowice, kwota dofinansowania wynosi 560 000,00 zł. Udało się 

pozyskać 7 000 ton destruktu z trasy nr 7 na położenie nakładki na długości 4,5 km. 

Wcześniej z pomocą finansową Gminy Strzegowo, Gminy Radzanów, Firmy CEDROB oraz 

środków z powiatu droga ta została poszerzona. 

Z wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Kowalewie powiat przeznacza z rezerwy celowej – piecza zastępcza, 

kwotę w wysokości 170 000,00 zł. Na działalność bieżącą – 128 617,77 zł oraz na remont 

łazienki – 40 000,00 zł. Więcej dzieci przybywa z powiatu mławskiego niż z powiatów 

ościennych, stąd powiat musi przeznaczać większe środki własne na ich utrzymanie.  

Dyrektor PCPR złożyła również wniosek, żeby zwiększyć nakłady na rodziny zastępcze, w 

związku ze zmianą kosztów utrzymania dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych na 

terenie innych powiatów jak Powiatu Przasnyskiego czy Powiatu Płońskiego.  

Dla SPZOZ Mława kwota dofinansowania wynosi 133 319,20 zł. Głównie środki te 

przeznaczone są na opracowanie dokumentacji, po to aby Dyrektor SPZOZ mógł składać 

wnioski na dofinansowanie tych inwestycji. Kwota 40 000,00 zł przeznaczona będzie na 

zakup sprzętu medycznego – kardiomonitora z modułem transportowym.  

Do Samorządu Województwa Mazowieckiego złożone zostały wnioski na 4 inwestycje 

drogowe dotyczące sieci dróg łączących się głównie z trasą s7.  

W poniedziałek otwierany będzie przetarg na fotowoltaikę na budynkach w jednostkach 

powiatu młąwskiego. Pozyskano na ten cel 3 800 000,00 zł. Część tych pieniędzy – 

300 000,00 zł, zostało przesunięte w WPF na pomoc KPPSP. Inwestycja ta będzie polegać na 

remoncie dachów na 5 obiektach, założenia fotowoltaiki oraz 2 pomp ciepła. Środki pieniężne 

zostaną również przekazane do szkół prowadzonych przez powiat mławski, na remonty w 

okresie wakacyjnym. 

Jeżeli chodzi o przetarg dotyczący budowy mostu w Bielawach to został on unieważniony ze 

względu na zbyt dużą cenę zaproponowaną przez wykonawcę i wkrótce powiat mławski 

będzie podchodził do kolejnego przetargu. 

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

informacji.  

 

Pan Tomasz Chodubski – Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że na posiedzeniu w dniu 21.05.2021 r. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 

wniosek Dyrektora PZD w Mławie w sprawie przesunięcia środków w planie finansowym na 

2021 rok w związku z zatrudnieniem firmy zewnętrznej sprzątającej pomieszczenie biurowe 

w jednostce. Firma została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego. Koszt tego zadania w 

roku 2021 wynosi 19 200,00 zł. Zmiany nastąpiły w zadaniach: zmniejszenie na bieżące 

utrzymanie dróg – 16 000,00 zł, zwiększenie na zarządzanie siecią drogową – 16 000,00 zł.  

Zapytał, dlaczego doszło do takiej zmiany? Czy w jednostkach jest rozważana zmiana obsługi 

sprzątającej na firmy zewnętrzne? 

 

Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski 

Odpowiedział, że działalność PZD jest nastawiona całościowo na rzecz działania  

i poprawiania stanu dróg. Zatem wszystko co się dzieje w PZD jak również sprzątanie tego 
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obiektu jest działalnością bieżącą. Osoba w tej jednostce, która do tej pory wykonywała 

zajęcia związane ze sprzątaniem budynku rezygnuje z pracy. Stąd mając na uwadze pewną 

specyfikę tego zakładu, dyrektor zaproponował zatrudnienie firmy sprzątającej. Nikt nie 

zostaje więc zwolniony, a osoba dotychczas tam pracująca odchodzi ze względów 

zdrowotnych.  

 

Pan Tomasz Chodubski – Radny Powiatu Mławskiego 

Zapytał, jaka będzie korzyść z zatrudnienia zewnętrznej firmy? Na rynku pracy w Mławie jest 

wiele osób, które mogłyby wykonywać tę pracę. W firmach zewnętrznych trudniej jest 

oddziaływać i kontrolować warunki zatrudnienia pracowników. Zapytał, czy jeśli okaże się że 

firma zewnętrzna jest tańsza to czy w innych jednostkach też zostanie zatrudniona? Dlaczego 

tylko w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie wprowadzono takie rozwiązanie? 

 

Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski 

Odpowiedział, że chodzi tu głównie o względy ekonomiczne. To jest po prostu inna forma 

wynajęcia usługi, pracę będzie wykonywał także pracownik ale firmy zewnętrznej. Nikt więc 

nie zostaje zwalniany, a umowa z firmą będzie podpisana na chwilę obecną na kilka miesięcy. 

Po tym czasie zapadnie decyzja czy przedłużyć umowę, jeśli praca będzie dobrze 

wykonywana.  

 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD 

Odpowiedział, że na skutek remontu pomieszczeń w budynku PZD większość z nich zyskała 

dodatkową powierzchnię jak np. szatnia pracowników została powiększona z 30m2 do 50m2. 

Zatrudniając osobę na umowę zlecenie, PZD musiałoby więc podnieść wynagrodzenie za 

świadczenie tych usług. Natomiast Pani, która do tej pory wykonywała tę pracę wyjaśniła, że 

ze względów zdrowotnych nie jest w stanie dalej pracować. Razem więc z Zarządem Powiatu 

postanowiono, że zatrudniona zostanie firma zewnętrzna sprzątająca. Zgłosiły się 3 firmy, 

spośród których wybrana jedna i z którą podpisana zostanie umowa w dniu 1 lipca 2021r. 

Koszt tej usługi wyniesie 3200 zł miesięcznie. Firma ta zapewnia własne środki czystości  

i jest zatrudniona na określony czas. Pod względem ekonomicznym jest więc to dobra oferta. 

 

Ad. 11 

Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

 

Pan Jan Salwa – Radny Powiatu Mławskiego 

Podziękował Dyrekcji SPZOZ za działania w sprawie tzw. dodatku covidowego, dla tych 

pracowników, którzy nie byli nim objęci w pierwszych ustaleniach. Co prawda wysokość ich 

nie była duża, ważne jednak, że takie wyróżnienie zostało im wypłacone. Dobrze również, że 

ubiegłoroczny budżet SPZOZ-u zakończył się wynikiem dodatnim.  

Stwierdził, że SPZOZ w Mławie jest szpitalem powiatowym i w związku z tym ma określone 

ograniczenia, ale szpitale w sąsiednich powiatach jak w Działdowie czy w Ciechanowie w 

niektórych wymiarach działają lepiej niż SPZOZ w Mławie, choć szpital w Ciechanowie 

działa jako wojewódzki więc jest innej kategorii. W SPZOZ Mława nie działa poradnia 

urazowo – ortopedyczna, działa za to w Działdowie i Ciechanowie. W SOR-ze w Mławie 

pacjenci nie otrzymują wyników badań. Urolog nie wydaje zaświadczenia w ramach kasy 

chorych.  W poradni kardiologicznej – pacjent nie otrzymuje recept, badania są a recept nie 

ma, natomiast lekarz tam podobno nie jest od ich wypisywania. Rozumiem, że czas pracy 

lekarza jest cenny, ale może to zlecić np. pielęgniarce.  

Organem prowadzącym SPZOZ w Mławie jest Powiat, natomiast Powiatem zarządza Zarząd. 

Przewodniczącym Zarządu jest aktualnie Pan Starosta Jerzy Rakowski. Wiadomo, że Zarząd 
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nie będzie bezpośrednio kierował SPZOZ, od tego jest Dyrektor i cały sztab zarządzający. 

Wiadomo, że z usług służby zdrowia korzystają ludzie potrzebujący, chorzy, których dotknął 

los i Ci którzy mają określoną ilość już przeżytych lat. My jesteśmy po to by służyć ludziom i 

nie oczekuję odpowiedzi lecz oczekuję podjęcia określonych działań naprawczych i 

usprawnienia pracy SPZOZ-u.  

 

Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski 

Odpowiedział, że Zarząd Powiatu stara się analizować i rozważać w jaki sposób wesprzeć i 

rozwiązać problemy, które pojawiają się w SPZOZ. To, że w innym szpitalu coś jest to nie 

znaczy, że w mławskim szpitalu musi też być. Nie jest łatwo się porozumieć, aby w jakimś 

szpitalu coś działało na bardzo wysokim poziomie, a w innym szpitalu tego po prostu nie 

było, ale za to w naszym szpitalu coś jest na bardzo wysokim poziomie, ale w innym szpitalu 

tego nie ma. W obecnej sytuacji na da się prowadzić wszystkich poradni specjalistycznych na 

wysokim poziomie ze w względu na brak lekarzy. Nie w każdym szpitalu powiatowym są na 

wysokim poziomie wszystkie poradnie specjalistyczne jak np. ortopedia. To powoduje, że na 

północnym Mazowszu w jednym szpitalu pewne usługi są bardziej rozwinięte, a w innych 

nie. W dzisiejszych czasach nie jest problemem dojechać do innych szpitali, pod warunkiem, 

że uzyska się tam pomoc na wysokim poziomie. Nie da się tego zrobić, żeby w mławskim 

szpitalu było tak samo jak w innych. Intencją Zarządu jak i Rady Powiatu jest podnoszenie 

standardów, a także poziomu pracy tego szpitala. Te uwagi co pan Radny raczył zauważyć 

zostaną przekazane Dyrektorowi SPZOZ i jeżeli będzie taka potrzeba odniesie się do nich na 

forum Rady, a z pewnością na Zarządzie. 

 

Ad. 12 

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

miedzy sesjami. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że dnia 28 czerwca 2021 roku wpłynęło do Rady Powiatu Mławskiego 

Sprawozdanie Kierownika Nadzoru – Wody Polskie Oddział w Żurominie.  

Sprawozdanie to będzie dostępne do zapoznania się w Biurze Rady Powiatu Mławskiego. 

 

Ad 13 

Zamknięcie obrad XXVII Sesji. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

O godz. 1415 zamknął obrady XXVII Sesji Rady Powiatu Mławskiego, podziękował radnym  

i zaproszonym gościom za udział w Sesji. 

Z okazji dnia samorządowca, zaprosił wszystkich zebranych na obiad do Restauracji „Gary 

Babci Krysi” w Mławie, ul. Reymonta 10. 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                     Jan Łukasik 
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