
Uchwała Nr XXIX/207/2021 

Rady Powiatu Mławskiego 

z dnia 7 października 2021 roku 

 

w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Mławie oraz 

nadania  Statutu. 

   Na podstawie art. 51 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020r. 

poz. 1876 ze zm. ) w związku z art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( Dz. U. z 2020r. poz. 920 ze zm. ) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i  ust. 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm. ) Rada Powiatu 

Mławskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2022r. tworzy się jednostkę budżetową Powiatu Mławskiego pod nazwą 

Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Mławie. 

2. Powiatowe  Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Mławie, zwane dalej Centrum, jest jednostką 

budżetową Powiatu Mławskiego działającą na zasadach określonych w ustawie o finansach 

publicznych. 

3. Siedzibą Centrum jest Mława ul. Słowackiego 16. 

4. Centrum przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021r. poz. 573 ) i 

świadczy usługi zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego i całodobowego. 

§ 2. Nadaje się statut Powiatowemu Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Mławie w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wyposażenie w mienie nastąpi odrębną uchwałą Rady Powiatu Mławskiego po zakończeniu 

realizacji inwestycji pod nazwą: Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Mławie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. 

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2022r. 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                                Jan Łukasik 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie  

        Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu 

„Centra opiekuńczo – mieszkalne”. Głównym celem Programu jest pomoc dorosłym osobom 

niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez 

zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. W ramach 

Programu realizowane są dwa moduły:  

I moduł – utworzenie Centrum tj. budowa, przebudowa, remont oraz zmiana przeznaczenia obiektu, 

zagospodarowanie terenu min. w obiekty architektury ogrodowej. Moduł ten przewiduje również 

zakup sprzętu i wyposażenia oraz systemów monitorujących i zabezpieczających.  

 II moduł – funkcjonowanie Centrum tj. bieżące utrzymanie, transport uczestników, zakup posiłków i 

produktów spożywczych, zużycie mediów, wynagrodzenia kadry oraz osób świadczących usługi na 

rzecz uczestników Programu. 

Powiat Mławski podpisał umowę o dofinansowanie budowy Powiatowego Centrum Opiekuńczo – 

Mieszkalnego przeznaczonego na dzienną oraz całodobową placówkę opiekuńczą, w której  pomoc 

otrzymają osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zwłaszcza osoby 

samotne. Dla 20 osób przewidziany jest pobyt dzienny oraz dla 2 osób pobyt całodobowy. Centrum 

będzie funkcjonowało od 1 stycznia 2022r. Pobyt w Centrum umożliwi osobom niepełnosprawnym 

niezależne i godne funkcjonowanie  oraz poprawi jakość życia w społeczeństwie lokalnym. 

Mieszkańcy Centrum będą mieli zapewnioną opiekę specjalistów oraz pomoc adekwatną do potrzeb i 

możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia. 

Utworzenie Centrum będzie ofertą uzupełniającą dla osób niepełnosprawnych w powiecie i zmniejszy 

liczbę osób pozostających bez wsparcia, ponadto odciąży faktycznych opiekunów uczestników 

Centrum poprzez umożliwienie im kontynuacji pracy zawodowej lub realizację codziennych potrzeb i 

aktywności. 

 

Powyższe stanowi uzasadnienie do podjęcia uchwały. 


