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Br. 0012.5.2021 

Protokół Nr 24/2021 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rady Powiatu Mławskiego 

Odbytego w dniu 24 czerwca 2021 roku, 

pod przewodnictwem 

Pana Jacka Szlachty – Przewodniczącego Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Otworzył dwudzieste czwarte 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 23/2021. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mławskiego za 2020 rok.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany  uchwały dot. ustalenia godzin 

pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 

rok. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji. 
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Punkt 5 

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mławskiego za 2020 rok.  

 

Pani Ewa Sztuba – Dyrektor PSSE w Mławie 

Poinformowała, że ocenę stanu sanitarnego powiatu mławskiego za rok 2020 opracowuje się 

zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

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. Kontrole 

dotyczyły obiektów handlowych, usługowych, stacji paliw, klubów fitness, obiektów 

oświatowych.  

W 2020 r. w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 stanęliśmy w obliczu 

zagrożenia, wobec którego pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w 

Mławie musieli sprostać nowym oczekiwaniom, które zostały przed nimi postawione. 

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

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

czy salmonellozy. Zarejestrowano 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 bezpańskie psy. Do punktu 

konsultacyjnego szczepień p/wściekliźnie skierowano wszystkie narażone osoby. Podstawą 

podjęcia szczepień osób był kontakt ze zwierzętami nieznanymi, których nie można było 

poddać obserwacji. W przypadku grypy i zachorowanie grypopodobnego – zgłaszanego przez 

lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wykazały spadek zachorowań w naszym regionie. 

Ogółem zarejestrowano 13679 zgłoszeń podejrzeń grypopodobnych, do szpitala skierowano 

11 osób z objawami ze strony układu oddechowego w przedziałach wiekowych: 0-4 lat - 5 

osób, 5-14 lat - 4 osoby, 5-64 lat – 1 osoba, powyżej 65 lat – 1 osoba. Dla porównania w 

poprzednim roku zachorowań grypopodobnych było 252460 w tym do szpitala skierowanych 

było 12 osób z objawami ze strony układu oddechowego. Zarejestrowano 3 przypadki 

zachorowań na gruźlicę.  

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.  

Najwięcej problemów w trakcie nadzoru nad placówkami żywieniowo-żywnościowymi, 

notuje się w zakładach obrotu żywnością oraz zakładach żywienia zbiorowego otwartego. 

Wynika z to z braku wiedzy, świadomości, braku kwalifikacji i lekceważenia przepisów przez 

przedsiębiorców. Często pracownicy tych zakładów ze względu na dużą ich rotację nie 
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posiadają wiedzy w zakresie bezpieczeństwa żywności, podstawowych zasad higieny, 

przepisów prawa żywnościowego oraz potencjalnych zagrożeń. 

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. 

Przechodząc do stanu higieniczno- sanitarnego zakładów pracy to 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; 
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− 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. 

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. 

Nasza placówka pracowała także dla Miasta Stołecznego Warszawa, gdzie 

przeprowadzaliśmy wywiady. 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.  

Przy realizacji naszych zadań dużą pomoc otrzymaliśmy od strony wojsk terytorialnych a 

także z Powiatowej Stacji Epidemiologicznej z Żuromina. Dużą pomoc otrzymaliśmy również 

ze strony Starostwa Powiatowego. Przekazywaliśmy również sprawozdania m.in. do MOPS-

u, dla prokuratury itd. Był prowadzony także dyżur pod telefonem do godziny 21. 

Prowadzone były kontrole związane z zakazami i nakazami. Nasza praca polegała na 

prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych, ustalania osób z kontaktu i ocenianiu ryzyka 

zakażenia. Wykonywaliśmy również inne zadania jak: 

− 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, 

− Analiza rozporządzeń i innych aktów prawnych oraz wytycznych, algorytmów 

postępowań związanych  z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, 
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− 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, 

− 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. 

Jeżeli chodzi o plany na rok 2021, to przede wszystkim będziemy promować zdrowie i 

działania te będą związana z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz 

zachęcanie do szczepienia. 

 

Pani Barbara Gutowska – Członek Komisji 

Zapytała, czy osoby wracające za granicy do Polski spoza strefy Schengen podlegają 

kwarantannie? 

 

Pani Ewa Sztuba – Dyrektor PSSE w Mławie 

Odpowiedziała, że osoby te łącznie z dziećmi podlegają kwarantannie 10- dniowej. Chyba, że 

7 dnia kwarantanny zrobią testy i wynik będzie negatywny to zostaną zwolnieni. Jeżeli osoby 

wracają za granicy, ale z państw objętych strefą Schengen to dzieci do 12 roku życia, nie 

podlegają testom pod warunkiem, że rodzice zrobią testy i wynik ten będzie ujemny. Osoby 

zaszczepione nie odbywają kwarantanny wracając z państw z grupy Schengen jak i poza nią. 

Natomiast ozdrowieńcy wracający z państw spoza grupy Schengen mogą już mieć nałożoną 

kwarantannę.  

 

Pani Barbara Gutowska – Członek Komisji 

Zapytała – Czy jeśli ta osoba zrobi test i będzie on negatywny to też będzie obowiązywać 

kwarantanna? 

 

Pani Ewa Sztuba – Dyrektor PSSE w Mławie 

Odpowiedziała, że test można zrobić jedynie 7 dnia od powrotu. Testy teraz robione są bardzo 

szybko i czas oczekiwania na wynik jest również skrócony.  

 

Pani Barbara Gutowska – Członek Komisji 

Zapytała – Kto wydaje decyzję o nałożeniu kwarantanny? 

 

Pani Ewa Sztuba – Dyrektor PSSE w Mławie 

Odpowiedziała, że na granicy Straż Graniczna kontroluje osobę wracającą i jeśli nie ma ona 

szczepienia wpisuje ją automatycznie na kwarantannę. 

  

Pani Barbara Gutowska – Członek Komisji 

Zapytała – Jak wygląda sprawa jeżeli chodzi o domowników? 
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Pani Ewa Sztuba – Dyrektor PSSE w Mławie 

Odpowiedziała, że jeżeli przyjeżdża ktoś za granicy i jest na kwarantannie, a jest też 

domownik to nie podlega on kwarantannie.  

 

Pani Barbara Gutowska – Członek Komisji 

Zapytała, czy test na koronawirusa można sobie zrobić w Mławie? I czy jest on płatny? 

 

Pani Ewa Sztuba – Dyrektor PSSE w Mławie 

Odpowiedziała, że tak można zrobić test w Mławie i musi on być genetyczny. Jest on 

odpłatny i nie podlega pod publiczne pieniądze.  

Poinformowała, że aktualnie działania PPIS są skierowane na kontrole w różnych obiektach. 

Niestety brak naszej kontroli spowodował, że w niektórych sklepach nie jest najlepsza 

sytuacja i wystawione zostały mandaty. Otrzymujemy wytyczne jakie obiekty mamy 

kontrolować, więc oprócz tego co mamy zaplanowane musimy kontrolować także obiekty 

nam wskazane. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Poinformował, że widoczny jest spadek zachorowań na inne choroby. 

 

Pani Ewa Sztuba – Dyrektor PSSE w Mławie 

Odpowiedziała, że głównie ten spadek wynika z ograniczonych kontaktów międzyludzkich. 

Najbardziej jest to widoczne przy grypie, gdzie zachorowalność spadła o 50%.  

Poinformowała, że w naszym powiecie i w samym mieście Mława są punkty szczepień, 

niestety widoczny jest spadek chętnych do zaszczepienia. Jeżeli będzie duża grupa osób 

niezaszczepionych to niestety ale wirus będzie mutował, przez co jest bardzo prawdopodobne, 

że czwarta fala zachorowań na jesieni wystąpi.  

 

Pani Katarzyna Miłobędzka – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że część ludzi nie rozumie idei szczepienia. Szczepionka pozwala na 

łagodniejsze przejście koronawirusa i mniejszej szanse na powikłania. Jeżeli udałoby się 

przekonać ludzi, że szczepi się nie dlatego żeby nie zachorować, ale żeby osoba ta przeżyła to 

więcej osób przychodziłoby na szczepienia. 

 

Punkt 6 

Zaopiniowanie projektu uchwały 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 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 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 r. W mieście Mława zostały do tej 

pory zamknięte 4 apteki. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia 

godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 

rok. 
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Punkt 9 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pani Katarzyna Miłobędzka – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że toczą się debaty odnośnie wyłączenia dyżurów aptek spod jurysdykcji 

powiatów. Apteki niekiedy są zmuszane przez powiaty do pełnienia całodobowych dyżurów, 

więc toczą się też dyskusje o to, kto ma zapłacić za dodatkowe dyżury. Skoro powiat 

decyduje, że są dyżury nocne czy świąteczne to są opinie że on powinien za nie płacić. Jeżeli 

natomiast apteki wyłączone by były spod jurysdykcji powiatu to wtedy NFZ będzie musiało 

zapewnić środki na takie dyżury.  

Poinformowała, że Narodowy Fundusz Zdrowia zwrócił się do nas o zorganizowanie eventu 

dotyczącego Programu 40+. Impreza ta ma na celu rozpropagować ten Program. 

Najprawdopodobniej event ten odbędzie się 24 lipca. Instytucje, które będą współpracować w 

ramach tego projektu to: NFZ, Starostwo Powiatowe, Miasto Mława, Caritas, Straż Pożarna, 

Sanepid, SPZOZ Mława oraz inne podmioty. Na miejscu osoby zainteresowany będą miały 

możliwość wyrobienia EKUZ i IPK oraz zapisać się do Programu 40+. Impreza ta będzie 

trwała w godzinach 1200-1800.   

 

Punkt 10 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zamknął dwudzieste czwarte posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, 

podziękował radnym za udział w posiedzeniu. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

                   

                                                                                                                    /-/  Jacek Szlachta 

 
Sporządziła: 

Monika Lazarska 

28.06.2021 


