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Br. 0012.8.2021 

Protokół Nr 27/2021 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 4 listopada 2021 roku  

w trybie zdalnym, 

pod przewodnictwem 

Pana Jacka Szlachty – Przewodniczącego Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Otworzył dwudzieste siódme posiedzenie Komisji, 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.  

W posiedzeniu udziału nie wzięła Pani Barbara Stańczak.  

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 26/2021. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zaproponował następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmian 

wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  

w 2021 r. 

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji. 
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Punkt 5 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego 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.  

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie zmian wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej w 2021 r.  

  

 

Punkt 6 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

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

SPZOZ w Mławie. Tymczasowo funkcję tą pełni pan dr. Siwko. Zgodnie z ustawą ogłoszony 

zostanie konkurs na to stanowisko.    

 

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

Poinformowała, że w tej chwili nie ma potrzeby utworzenia dodatkowych łóżek covidowych  

w SPZOZ w Mławie, tak jak to było w roku poprzednim i na chwilę obecną nie jest to 

planowane.  

Rozpisany został konkurs na kierownika Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego, do 8 listopada 

można składać oferty. Zgłaszają się już osoby, które chciałyby w Centrum pracować oraz 

mieszkać. Budynek musi zostać jeszcze wyposażony w niezbędne sprzęty, żeby przyjąć 

mieszkańców.  

  

 

Punkt 7 

Zamknięcie posiedzenia.  

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zamknął dwudzieste siódme posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, podziękował 

radnym za udział w posiedzeniu.  

Przewodniczący Komisji 

                   

                                                                                                                   /-/  Jacek Szlachta 
 

Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

05.11.2021 r.  


