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Br.0002.8.2021 

 

Protokół Nr XXX/2021 

z nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Mławskiego 

odbytej w dniu 4 listopada 2021 roku 

w trybie zdalnym (on-line) 

 

Ad.1  

Otwarcie Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu  

O godzinie 1300 otworzył obrady XXX nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Mławskiego, 

zwołanej na dzień 4 listopada 2021 roku. Powitał Panie i Panów radnych, Starostę Mławskiego. 

Poinformował, że dzisiejsza Sesja odbywać się będzie w trybie zdalnym  

a nagranie z obrad jest udostępniane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mławie 

oraz na portalu ,,Codziennik Mławski”. 

Zapytał czy są pytania do porządku obrad? 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

W imieniu Zarządu Powiatu podziękował Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz radnym za 

możliwość zwołania Sesji nadzwyczajnej.  

 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XXX Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 r. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.   

7. Zamknięcie obrad XXX Sesji. 

 

 

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 są prawomocne. 

 

Ad 3. 

Wybór Sekretarza obrad. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Zgłosił kandydaturę radnej Pani Jolanty Karpińskiej na Sekretarza obrad. 

Pani Jolanta Karpińska wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Sekretarza obrad. 

Innych kandydatur nie było. 
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Rada Powiatu jednogłośnie wybrała Panią Jolantę Karpińską na Sekretarza obrad. 

(w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Pan Michał Danielewicz również głosował ,,za”, 

natomiast ze względu na problemy techniczne głosował poprzez podniesienie ręki.) 

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

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

 

Rada Powiatu Mławskiego przyjęła protokół z XXIX Sesji Rady Powiatu. 

(w głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Pan Janusz Wiśniewski również głosował ,,za”, 

natomiast ze względu na problemy techniczne głosował poprzez podniesienie ręki.) 

 

 

Ad. 5 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 r. 

 

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

Poinformowała, że w związku z niewykorzystanymi środkami przeznaczonymi na zadania  

z zakresu rehabilitacji zawodowej w wysokości 130 329,79 zł. należy je przesunąć na zadania 

z zakresu rehabilitacji społecznej. Zwiększenie wysokości środków w części dotyczącej 

rehabilitacji społecznej przyczyni do pełnego wykorzystania kwoty przyznanej przez PFRON 

dla Powiatu Mławskiego na 2021 r. oraz pozwoli na zmniejszenie liczby osób oczekujących 

pomocy w tym zakresie.  

 

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 XXX/210/2021 w sprawie zmian wysokości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 r.  

(w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Pan Janusz Wiśniewski również głosował ,,za”, 

natomiast ze względu na problemy techniczne głosował poprzez podniesienie ręki) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 6 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.   

 

Pani Bożena Tomkiel- dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. 

Poinformowała, że ustawa o prawie oświaty nakłada obowiązek sporządzania informacji o 

stanie realizacji zadań oświatowych. Powiat Mławski jest organem prowadzącym dla 

dziewięciu jednostek. Miniony rok szkolny liczył 2516 uczniów, w tym 1361 po gimnazjum 

(były tylko dwa roczniki) i 61 oddziałów, natomiast po szkole podstawowej 38 oddziałów i 

1155 uczniów. W tym czasie liczba uczniów w porównaniu do roku poprzedzającego 
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zmniejszyła się, dokładnie o 27 uczniów (w tym jest liceum ogólnokształcące dla dorosłych). 

Jeśli chodzi o uczniów szkół dla młodzieży było tylko o 13 mniej i o dwa oddziały mniej. 

Analizując wybory uczniów i kształcenie pod względem typu szkół, to szala wyboru przechyla 

się minimalnie, bo o 1,2% na szkoły zawodowe. W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach 

zawodowych kształciło się 61,5% a rok wcześniej 60,3%. Natomiast w liceach 38,5% ( rok 

wcześniej 39,7 %), w szkolnictwie specjalnym 131 uczniów (rok wcześniej 118 uczniów). 

Widoczny jest także duży wzrost liczby dzieci w ramach prowadzonego wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka- 142 uczniów ( rok wcześniej 122) . Jest to stan na 30 września 

br., który został zamieszczony w systemie informacji oświatowej. Ogółem biorąc pod uwagę 

internat, wczesne wspomaganie rozwoju i zajęcia rewalidacyjne- 182 uczniów i dzieci. 

Rekrutacja w ubiegłym roku szkolnym to, na 25 oddziałów planowanych wykonano 25. Miały 

miejsca drobne przesunięcia w technikach, jeśli chodzi o zawody. W Zespole Szkół Nr 1 

planowany był początkowo oddział łączony dwóch zawodów technika elektryka z technikiem 

reklamy, jednak utworzono odział łączony technika programisty z technikiem reklamy. Liczba 

ogólna oddziałów planowanych nie uległa zmianie, została wykonana w stu procentach we 

wszystkich szkołach. W Zespole Szkół Nr 2, w branżowej szkole pierwszego stopnia 

planowany był zawód magazynier- logistyk, powstał kucharz, ale w zamian za to, w technikum 

planowano zawód technik usług kelnerskich z technikiem hotelarstwa, a wyszły dwa oddzielne 

oddziały. W Zespole Szkół Nr 3, w liceum planowano dwa oddziały, w tym jeden sportowy (nie 

został on utworzony), ale w zamian w branżowej szkole były planowane dwa odziały, a 

utworzono trzy klasy wielozawodowe. W efekcie liczba oddziałów pozostała na tym samym 

poziomie. Powiat Mławski jest również organem rejestrującym i dotującym szkoły prowadzone 

przez inne organy, niż jednostka samorządu terytorialnego. W ubiegłym roku szkolnym takich 

szkół było 13. Były to dwie szkoły dla młodzieży: Katolickie Liceum Ogólnokształcące i 

Liceum Ogólnokształcące ACK a pozostałe szkoły, to były szkoły dla dorosłych prowadzone 

przez Centrum Nauki i Biznesu ŻAK i Państwową Szkołę Zawodową im. Ignacego 

Mościckiego, szkoły policealne medyczne. Te organy prowadzące nachyliły się w kierunku 

zawodów medycznych, co pociągnęło za sobą wyższą dotację na jednego ucznia. Liczba 

uczniów w szkołach publicznych i nie publicznych  prowadzonych przez inne organy wyniosła 

932 (mniej niż w roku poprzedzającym). Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 

przedstawiając dane statystyczne wykazała wzrost liczby  orzeczeń nauczań indywidualnych, 

orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Nastąpił wzrost badań, których wykonano 

ogółem: 2255 badań diagnostycznych (rok wcześniej 2013), opinii psychologiczno- 

pedagogicznych wydano 602171 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 51 orzeczeń  o 

potrzebie nauczania indywidualnego, 62 opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, 

10 dotyczących potrzeby zajęć rewalidacyjnych . Zajęciami indywidualnymi poradni objętych 

było 130 uczniów . W zakresie działań poradni zostało objętych 321 uczniów, po nauce zdalnej 

z różnymi problemami reintegracji z zespołem klasowym. Poza tym w ubiegłym roku odbyły 

się tylko dwie praktyki studenckie. Odbywały się również rady pedagogiczne, czy zebrania z 

rodzicami.  Nauczyciele z Poradni podejmowali się różnych form dokształcania, doskonalenia 

zawodowego w związku z nowymi potrzebami wynikającymi z zaistniałej sytuacji panującej w 

kraju, ale również pod potrzeby uczniów z różnymi schorzeniami. Spójne działania pod 

potrzeby nauczycieli szkół, dyrekcji również podejmował Powiatowy Ośrodek Doskonalenia- 

liczba nauczycieli korzystających z różnych form bardzo wzrosła. W minionym roku z 

jednostek powiatowych skorzystało 429 nauczycieli (rok wcześniej 309). Biorąc pod uwagę 

nauczycieli z wszystkich gmin, to na różnych formach doskonalenia w minionym roku było 

4586 nauczycieli (rok wcześniej 3286). PODN od 2020 roku obejmuje również powiat 

żuromiński. Powiatowy ośrodek prowadzi sieci współpracy, których w minionym roku było 6 

(różnych tematycznie): oceniania kształtujące, innowacyjne, stymulujące rozwój społeczny, 

współpracy i komunikacji, planowania pracy dydaktycznej i wychowawczej, opiekuńczej, form 
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nauczycieli innowatorów, wykorzystywanie eksperymentów i metod aktywizujących w 

skutecznym nauczaniu fizyki i chemii, i ostatnia jestem nauczycielem 21 roku. Realizacja miała 

miejsce w pierwszych miesiącach. 

W minionym roku łącznie zatrudnionych nauczyciele zatrudnieni byli na 299,49 etatu, a 

pracowało 322 pedagogów. Byli to głównie nauczyciele dyplomowani. Szesnastu nauczycieli 

zdobyło wyższy stopień awansu. Od 2000 roku zmieniło się dofinansowanie doskonalenia 

nauczycieli, wynosi osiem dziesiątych procenta, pozostały procent dotyczy doradców 

metodycznych. W roku ubiegłym było osiemnastu doradców metodycznych, na których powiat 

pozyskał nieco ponad 253 tys. zł. Rok szkolny rozmija się z rokiem budżetowym, dlatego w 

niektórych przypadkach podany został cały plan finansowy. Nakłady na rok 2021 na 

doskonalenie zawodowe wyniosły nieco ponad 165 tys. zł. , środki zaplanowane w budżecie na 

doskonalenie zawodowe zostały wykorzystane w 86,7 procenta 

Kadra niepedagogiczna, w ramach administracji i obsługi w ubiegłym roku obejmowała 99 

etatów, w tym na samą administrację przypadło 30 a na obsługę 69.  

Warunki kształcenia i zarządzania , w tym temacie wszystkie szkoły podejmują wszelkie 

działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa. Począwszy od przeglądów 

obowiązkowych , po zabezpieczenie przeciwpożarowe, i działania przeciw covidowe.   

Programy profilaktyczne realizowane są we wszystkich szkołach we współpracy z Powiatową 

Stację Sanitarno Epidemiologiczną. Najczęściej realizowanymi w minionym roku szkolnym 

programami były: Wybierz życie, Pierwszy krok- miało to na celu zwiększenie poziomu wiedzy 

na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HIV, drugi program to jak dbać o miłość, 

zostań potencjalnym dawcą szpiku i komórek macierzystych. Ponadto innymi programami 

realizowanymi przez szkoły powiatu mławskiego były m. in. Kampania białych rękawiczek, 

Kampania białych serc, Twoja krew- Moje życie, Hazard- nie dziękuję. Kontynuowano akcje 

charytatywne, np. zbieranie nakrętek. Organizowano również ogólnopolski program 

profilaktyki czerniaka. W ramach profilaktyki był również promowany film „Siebie nie truję, 

innych uświadamiam i szanuję”, zajęcia w ramach cyberprzemocy. W Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym realizowano program proaktywny i reaktywny radzenia sobie z trudnymi 

zachowaniami uczniów. Kolejny program „do odważnych świat należy” mający na celu 

wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego. Program antynikotynowy „papierosom  mówię 

nie”  

W każdej jednostce odbyły się remonty na miarę możliwości finansowych, zarówno organu 

prowadzącego jak i jednostek. Najważniejsze z nich to: remont pokrycia dachowego w starej 

części szkoły w I Liceum Ogólnokształcącego oraz ułożenie w dwóch pracowniach nowej 

podłogi , w Zespole Szkół Nr 1 wyremontowano dwie klasopracownie, w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym odbył się remont pokryć dachowych. Stawiane są coraz większe 

wymagania jeśli chodzi o wyposażenie placówek w narzędzia i sprzęt zapewniający korzystanie 

z technologii, wobec tego programy prowadzone przez powiat i podległe jednostki również się 

na tym koncentrują.  Na uwagę zasługuje także temat wsparcia i wyrównywania szans 

edukacyjnych szczególnie młodzieży z różnymi opiniami czy orzeczeniami. Dlatego szkoły w 

zależności od potrzeb organizują różne zajęcia dodatkowe, wyrównawcze, wspomagające, 

które są narzucone prawem oświatowym. Podległe jednostki współpracują z wieloma 

instytucjami pozarządowymi i innymi, w celu realizacji różnych zadań oświatowych, m. in. w 

ramach profilaktyki  są to stowarzyszenia, fundacje, schronisko dla zwierząt, MOPS. 

Młodzież z jednostek podległych osiąga sukcesy w zakresie indywidualnym, zespołowym. 

Zrealizowano wiele programów i projektów. We wszystkich jednostkach realizowano rządowe 

wsparcie dla nauczycieli. W Zespole Szkół Nr 1, 2, 3 nadal jest realizowany projekt 

zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego, szkoły w tym przypadku otrzymały 

doposażenie (m.in. zestawy komputerowe, szkolenia dla nauczycieli i młodzieży). Kolejny 

projekt  pod nazwą „Zawód drogą do sukcesu” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1, Nr 2, 
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Nr 4. Jest to wsparcie uczniów i nauczycieli szkół  prowadzących kształcenie zawodowe. Przy 

tym projekcie młodzież może odbyć staże za granicą np. w Grecji, poza tym wiele innych 

kursów. Następny projekt obejmuje możliwość odbycia 85 staży uczniowskich. W tym 

przypadku ZS Nr 2 otrzymał już doposażenie pracowni informatycznej . Następnym projektem 

jest „Erasmus plus”, gdzie 40 osób wyjechało na staż do Grecji. Kolejny to „Szkoła Trenerów 

Procesu wspomagania 2”- skierowany do nauczycieli. Zespół Szkół Nr 3 uczestniczy w 

zintegrowanym projekcie rozwoju szkolnictwa zawodowego- 25 uczniów klas technikum 

elektronicznego odbyło staże zawodowe u pracodawców. Zespół Szkół Nr -4 pierwszy projekt 

to ekonomista i handlowiec na europejskim rynku pracy (program Power) . Kolejny projekt to 

ekonomista i handlowiec edycja druga- 50-ciu uczniów wraz z opiekunami wyjechało do 

Grecji. Kolejny projekt to Mazowiecki program przygotowania szkół i nauczycieli do 

nauczania zdalnego. W tym przypadku szkoła otrzymała wyposażenie na kwotę 130 tys. zł, 

odbyły się w tym szkolenia dla czterech nauczycieli i 10-ciu uczniów. Kolejny to zintegrowanie 

szkolnictwa, w którym udział biorą cztery szkoły. Kolejny „Zawód drogą do sukcesu”.  

W minionym roku tylko Ośrodek Szkolno- Wychowawczy realizował projekt „Aktywna 

tablica”, a w roku obecnym aż osiem jednostek. Następny projekt to „Program wyrównywania 

różnic między regionami”, z którego Ośrodek wyremontował łazienki (dofinansowanie z 

PEFRON). Kolejny to projekt Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych. Następny projekt „Za życiem”, gdzie w 

minionym roku 148 tys. 200 zł – odbywały się zajęcia w ramach wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka i doposażenie placówki, sprzęt rehabilitacyjny. Wiadomym jest, że program 

zostanie wznowiony. Coroczna dotacja celowa na podręczniki i inne materiały. Ponadto 

omówiła pozostałe programy i projekty. Wspomniała, o wynikach egzaminów zawodowych w 

porównaniu do wyników wcześniejszych.  

Wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z kartą nauczyciela- wszyscy nauczyciele na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnęli wymagane minimum (nie było 

dopłat).  

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Poinformował, że informacja była przedmiotem obrad Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Turystyki. Na Komisji podkreślano, że wszystkie działania odbywały się sytuacji 

nadzwyczajnej, pandemicznej i sporo tych działań się dokonało.  

1 września rozpoczął się kolejny rok szkolny a z punktu widzenia nadzoru odpowiedzialności 

administracyjnej sytuacja jest nietypowa, ponieważ od 2 miesięcy obowiązków nie wykonuje 

Wicestarosta. Do jego kompetencji należy m.in. nadzór nad Wydziałem Komunikacji; 

Wydziałem Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska, Wydziałem Edukacji i Zdrowia. Sąd 

odrzucił zażalenie Pana Zbigniewa Markiewicza na postanowienie prokuratury. Zarząd 

Powiatu jest niekompletny, jedna osoba nie może się wywiązywać ze swoich administracyjnych 

obowiązków w Starostwie.  

Zwrócił się do Pana Starosty, żeby wyszedł z inicjatywą odwołania Pana Zbigniewa 

Markiewicza z funkcji Wicestarosty. Cała ta sytuacja na pewno nie służy promocji powiatu 

mławskiemu a oskarżenia o charakterze korupcyjnym są wręcz antypromocją dla Starosta 

Powiatowego w Mławie.    

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że udało się pozyskać bardzo dużo środków na realizację różnych zadań  

i doposażenia szkół prowadzonych przez powiat mławski. Udało się też bardzo dużo zrobić w 

zakresie inwestycji i remontów w jednostkach oświatowych. Nie wiadomo przez jaki czas nie 

będzie pomocy ze strony Wicestarosty Pana Zbigniewa Markiewicza, natomiast nie jest on 

postawiony w stan oskarżenia.  
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Poinformował, że wszyscy radzą sobie dobrze z zakresem obowiązków i nie było skarg od 

dyrektorów, nauczycieli, żeby ta sytuacja miała negatywny wpływ na obszary, o których 

wspomniał Pan radny Chodubski. W dłuższym okresie czasu jest to sytuacja na pewno do 

rozwiązania. Dodał, że do tematu Pana Wicestarosty odniesie się na kolejnej Sesji.     

Podziękował Pani Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, pracownikom Wydziału, dyrektorom 

szkół za przygotowanie informacji i pracę na rzecz oświaty.    

 

 

Ad. 7 

Zamknięcie obrad XXX Sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu- Pan Jan Łukasik 

o godz. 1400 zamknął XXX Sesję Rady Powiatu Mławskiego.  

  

                                                                                                   

                                                                                                  Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                               /-/   Jan Łukasik  

 

Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

05.11.2021 r. 

 


