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Br. 0012.7.2021 

Protokół Nr 26/2021 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 5 października 2021 roku, 

pod przewodnictwem 

Pana Jacka Szlachty – Przewodniczącego Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Otworzył dwudzieste szóste posiedzenie Komisji i powitał członków Komisji oraz 

zaproszonych gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 4 członków Komisji, wobec czego obrady są 

prawomocne.  

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 25/2021. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zaproponował, żeby do porządku obrad wstawić dodatkowy punkt w brzmieniu: ,,Propozycje 

do projektu budżetu powiatu mławskiego na 2022 rok w zakresie działania Komisji”.  

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Informacja na temat funkcjonowania ŚDS w Mławie. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie utworzenia 

Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Mławie oraz nadania Statutu. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji wraz z zaproponowaną zmianą.  
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Punkt 5 

Informacja na temat funkcjonowania ŚDS w Mławie. 
 

Pani Barbara Brzozowska- Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie 

Poinformowała, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie 1 stycznia 2020 r. został 

wyodrębniony ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i funkcjonuje 

jako odrębna jednostka organizacyjna powiatu mławskiego. Jako zadanie w całości 

finansowane jest z budżetu Wojewody Mazowieckiego w postaci dotacji celowej. Dom jest 

koedukacyjną jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego. Miejsc 

statutowych jest 41, natomiast aktualnie jest 45 uczestników na liście. Jednostka działa 5 dni w 

tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach 645-1600. Sześć godzin dziennie prowadzone 

są zajęcia z uczestnikami a pozostałe godziny przeznaczone są na zajęcia porządkowe oraz 

prowadzenie dokumentacji. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie to typ domu B czyli 

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

Celem Domu jest zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną, 

podtrzymywanie ich samodzielności, współżycia w środowisku społecznym poprzez udział 

tych osób w zajęciach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych. Przede wszystkim cele ŚDS 

jest kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

W ŚDS jest 17 kobiet i 28 mężczyzn, w tym 12 osób z niepełnosprawnością sprzężoną;  

34 osoby posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, 11 umiarkowany. Najwięcej osób jest 

w przedziale 24-45 lat -38 os., w przedziale 46 lat i powyżej jest 7 osób. Najmłodszy uczestnik 

ma 24 lata, najstarszy 61. Piętnaście osób posiada opiekuna prawnego. Najwięcej uczestników 

jest z Mławy-25 os, gm. Lipowiec Kościelny- 5 os, gm. Stupsk- 5 os, gm. Szydłowo- 3 os, gm. 

Szreńsk- 3 os, gm. Wiśniewo- 2 os, gm. Wieczfnia Kościelna- 2 os. Od 1 stycznia 2021 r. do 

chwili obecnej zrezygnowało 2 uczestników- jedna osoba ze względu na pogarszający się stan 

zdrowia a druga osoba została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej w Nidzicy.  

Środowiskowy Dom posiada 9 osobowy bus, który dowozi 27 uczestników. Do 29 maja 

uczestnicy wnosili opłaty za usługi świadczone przez ŚDS, natomiast 30 maja zmieniły się 

przepisy, które zwalniają uczestników z opłat.     

W Środowiskowym Domu zatrudnionych jest 14 osób na umowę o pracę i 3 osoby na umowę 

zlecenie.   

Budżet ŚDS na dzień 30 września wynosił 931 776,00 zł. Wydatki to kwota 645 224,00 zł.,  

z czego wynagrodzenia 498 472,00 zł., zakup żywności na łączną kwotę 7104,00 zł.     

Formy i efekty prowadzonej działalności ŚDS są prowadzone w formie zajęć grupowych, 

indywidualnych w poszczególnych pracowniach. W ramach funkcjonowania w codziennym 

życiu prowadzony jest trening dbałości o wygląd zewnętrzny, gdzie uczestnicy uczą się 

dbałości o swój estetyczny i schludny wygląd; trening nauki higieny; trening kulinarny; trening 

umiejętności praktycznych;  trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; trening 

umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów. W Środowiskowym Domu 

prowadzone są psychoedukacyjne zajęcia indywidualne w formie indywidualnych rozmów 

terapeutycznych, edukacyjnych i wspierających. Często z tego wsparcia korzystają rodzice. 

Zajęcia grupowe prowadzone są poprzez psychozabawę, rysunek, bajkę terapeutyczną, wykład, 

dyskusję. Raz w miesiącu odbywa się społeczność terapeutyczna, w której uczestniczy kadra  

i uczestnicy. Raz w tygodniu odbywa się relaksacja przy muzyce, którą prowadzi 

socjoterapeuta. W poniedziałki odbywa się socjoterapia czyli pomoc uczestnikom w wyrażaniu 

i nazywaniu myśli i emocji, doświadczeń życiowych. Trening umiejętności spędzania czasu 

wolnego odbywa się za pomocą zajęć muzycznych. Terapia przyrodniczo- poznawcza polega 

na nauce korzystania z przedmiotów codziennego użytku stosowanych w pielęgnacji roślin. 

Rodzinom i uczestnikom zapewniane jest poradnictwo psychologiczne, pomoc w dostępie do 

niezbędnych świadczeń zdrowotnych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Środowiskowy 
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Dom współpracuje z innymi osobami oraz podmiotami działającymi w obszarze udzielania 

pomocy np. MOPS, PCPR.    

Od 20 kwietnia do 31 maja br. ŚDS pracował w systemie hybrydowym. 1 czerwca 

Środowiskowy Dom wznowił swoją działalność.  

 

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

Zapytała jakie trudności pojawiają się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mławie? 

  

Pani Barbara Brzozowska- Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie 

Odpowiedziała, że uczestnicy się starzeją, mają różne zachowania, niejednokrotnie agresywne. 

Inną obawą są finanse, w ubiegłym roku dotacja nie została podwyższona a najniższe 

wynagrodzenie wzrasta.     

 

Pani Barbara Gutowska- Członek Komisji 

Zapytała czy Pani dyrektor orientuje się jaki jest koszt utrzymania osoby w Domu Pomocy 

Społecznej w Nidzicy? 

 

Pani Barbara Brzozowska- Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie 

Odpowiedziała, że jest to koszt ok. 4000,00 zł.    

  

 

Punkt 6 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie utworzenia 

Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Mławie oraz nadania Statutu. 

 

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

Poinformowała, że 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 2022 r.  

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. 

Działalność Centrum finansowana jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób  

Niepełnosprawnych. Wniosek składany był w 2019 r., więc gdyby przyjąć, że składki pozostaną 

na tym samym poziomie, to roczny koszt funkcjonowania Centrum 1 024 081,00 zł.  

W zakresie określonym w ustawie o pomocy społecznej nadzór nad Centrum sprawuje 

Wojewoda Mazowiecki.   

 

 

Pani Barbara Gutowska- Członek Komisji 

Zapytała czy mogą być problemy z wyszukaniem 20 osób, dla których przewidziany jest 

dzienny pobyt w Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnym?  

 

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

Odpowiedziała, że biorąc pod uwagę sporządzoną listę oraz weryfikację osób, które korzystają 

z różnych form pomocy nie powinno być problemu z mieszkańcami Centrum.   
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Pani Barbara Gutowska- Członek Komisji 

Zapytała czy działka wokół terenu Centrum będzie kosztem działki ZS Nr 1? Czy dojazd 

również będzie od strony ul. Z. Morawskiej? 

 

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

Odpowiedziała, że dojazd będzie od strony ul. Z. Morawskiej, natomiast szczegółowe 

informacje posiada Wydział Infrastruktury i Środowiska.     

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zapytał kiedy będzie ogłoszony konkurs na kierownika Powiatowego Centrum Opiekuńczo- 

Mieszkalnego i kiedy ta osoba podejmie pracę? 

 

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

Odpowiedziała, że środki uruchomione przez Centrum będą od 1 stycznia 2022 r. Zarząd 

Powiatu zastanawia się nad powołaniem pełnomocnika na listopad i grudzień, który działałby 

w imieniu Zarządu do przygotowania budynku. W tym czasie zostanie zorganizowany konkurs 

na kierownika tej jednostki.   

 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego  

w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Mławie oraz 

nadania Statutu. 

  

 

 

Punkt 7 

Propozycje do projektu budżetu powiatu mławskiego na 2022 rok w zakresie działania 

Komisji. 

 

Komisja nie zgłosiła propozycji do projektu budżetu powiatu mławskiego na 2022 rok  

w zakresie działania Komisji.  

  

Punkt 8 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Poinformował, że Pan Tomasz Leyko zrezygnował z pełnienia funkcji zastępcy dyrektora 

SPZOZ w Mławie.  

 

Pan Jan Salwa- Członek Komisji 

Zapytał jak wygląda finansowanie pralni w SPZOZ w Mławie? 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Odpowiedział, że urządzenia były na prąd, gdyby wymieniono prasowalnie, pralnie na gaz to 

koszty byłyby tańsze o  ⅓ ale trzeba byłoby kupić sprzęt za ok. 2 000 000,00 zł. Zdecydowano 

się oddawać pościel do pralni w Sierpcu. Obecnie usługi pralnicze dla szpitala połączone  

z wynajmem bielizny wykona firma z Sierpca.    
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Punkt 9 

Zamknięcie posiedzenia. 
 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zamknął dwudzieste szóste posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, podziękował 

radnym za udział w posiedzeniu. 

  

 

Przewodniczący Komisji 

                   

                                                                                                                     /-/ Jacek Szlachta 
 
Sporządziła: 

Adriana Pełkowska  

08.10.2021 r.  


