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Br. 0012.9.2021 

Protokół Nr 28/2021 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 6 grudnia 2021 roku  

pod przewodnictwem 

Pana Jacka Szlachty – Przewodniczącego Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Otworzył dwudzieste ósme posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji oraz zaproszonych 

gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 3 członków Komisji, wobec czego obrady są 

prawomocne.  

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 27/2021. 

 

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. Informacja na temat funkcjonowania ZOW w Mławie. 

6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

• zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych  

na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok; 

• ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Mławskiego na 2022 rok; 

• przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok; 

• zmiany diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu 

Mławskiego; 

• ustalenia wynagrodzenia Starosty Mławskiego. 
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7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji. 
 

Punkt 5 

Informacja na temat funkcjonowania ZOW w Mławie. 

 

Pani Joanna Tańska- Dyrektor ZOW w Mławie 

Poinformowała, że w ZOW realizowane są dwa zadania -zadanie powiatowe czyli Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej oraz zadanie rządowe zlecone do realizacji powiatowi Specjalistyczny 

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadania tych dwóch działów są do siebie 

podobne.  Pracownik na dyżurze kwalifikuje czy jest to kryzys czy przemoc domowa i umawia 

do konkretnego specjalisty. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi placówka w zakresie 

interwencyjnym zapewnia schronienie osobom doświadczającym przemocy  w rodzinie oraz 

dzieciom pozostającym pod jej opieką, ochronę ofiar przemocy przed osobą stosującą przemoc. 

Ponadto, udziela natychmiastowej pomocy specjalistycznej tj. psychologicznej, wsparcia 

emocjonalnego, socjalnej, prawnej oraz  organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej 

w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie.  

W Placówce  dokonywane jest  rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie, ocena ryzyka 

w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary przemocy lub jej dzieci pozostających pod jej 

opieką. W zakresie potrzeb bytowych zapewniony jest całodobowy pobyt przez okres  

do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia. Placówka dysponuje 15 miejscami noclegowymi.     

W ostatnim czasie wzrosło zapotrzebowanie dla osób w kryzysie, nie z przemocy. Największe 

problemy z jakimi zgłaszają się osoby to problemy w relacjach, w rodzinie, kryzysy małżeńskie, 

problemy wychowawcze, nerwice, zaburzenia lękowe, depresje. Można zauważyć wzrost 

klientów do roku ubiegłego.          

Pracownicy w Zespole Ośrodków Wsparcia zatrudnieni są łącznie na 12,5 etatu  -  15  osób  

(9,5 etatów osób merytorycznych). Największy problem to brak specjalistów spowodowany 

niskimi wynagrodzeniami. W tym roku odeszło 4 psychologów. Są też trudności w zalezieniu 

psychiatrów dla dzieci i młodzieży, ponieważ wiąże się z tym także leczenie farmakologiczne.     

W 2020 roku Uchwałą Nr XXII/162/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2020r. 

został przyjęty do realizacji Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie na lata 2021-2025. Program został opracowany w celu zwiększenia 

skuteczności działań mających na celu minimalizowanie skutków zjawiska przemocy w 

rodzinie. W Programie łącznie uczestniczyło 12 osób. 

 Uchwałą Nr XXII/163/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2020r. został 

przyjęty do realizacji Powiatowy Program Psychologiczno -Terapeutyczny dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Mławskim na lata 2021-2025. Obecnie program 

jest realizowany. Uczestniczy w nim 7 osób.   

W Specjalistycznych Ośrodkach Wsparcia, których jest 36 w Polsce jest tendencja, że coraz 

mniej osób korzysta z całodobowego schronienia. W Mławie jest więcej niż w ubiegłym roku.   

   Zgodnie z wyznaczonymi zadaniami Zespół Ośrodków Wsparcia prowadzi działania 

edukacyjne i profilaktyczne. W przedszkolu przy ul. Krasińskiego prowadzony jest cykl zajęć 

warsztatowych dla 5 i 6 latków, zajęcia dotyczą emocji oraz agresji. Prowadzone były też 

zajęcia z dziećmi klas 3 – 6 w SP w Bogurzynie nt. agresji i przemocy.  Prowadzone są też 

zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku 7 – 17 lat. W ramach zajęć poruszane są tematy: 
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poznaję i nazywam emocje, poznaję siebie, poznaję innych, ćwiczę umiejętności współpracy w 

grupie, doskonalę umiejętności komunikacji, poznaję nowe środowisko i ciekawych ludzi, uczę 

się zasad życia społecznego, uczę się zdrowych nawyków – dbam o siebie, dbam o środowisko. 

Utworzona została i prowadzona jest anonimowa poradnia mailowa dla dzieci  

i młodzieży. Konsultant prawny oraz psycholog prowadzą zajęcia w zakresie edukacji prawnej  

i psychologicznej  seniorów w Dziennym Domu Senior + w Mławie. W 2021 r. pedagog, 

pracownik socjalny przy udziale psychologa prowadzą warsztaty dla rodziców „Szkoła dla 

Rodziców”. Obecnie realizowana jest druga edycja. Przeprowadzono cykl warsztatów dla 

kobiet w ciąży, młodych rodziców o tematyce „Mózg dziecka”, Emocje, które przytłaczają”, 

„Potencjał w wychowaniu”,  „Trudne macierzyństwo”.    

Placówka prowadzi szkolenia dla grup zawodowych i konsultacje dla nauczycieli, 

wychowawców,  rodziców, pracowników socjalnych, pedagogów. W trakcie prowadzenia jest 

30 godzinne szkolenie dla specjalistów Dialog Motywujący. Przeprowadzono szkolenie  

z podstaw interwencji kryzysowej dla  PSP Mława i OSP. 

   Od 1 kwietnia 2007 roku Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie sprawuje trwały zarząd nad 

całą nieruchomością położoną przy ul. Słowackiego 18. W budynku oprócz siedziby placówki 

zamieszkuje 18 rodzin lokatorskich – 19 lokali. Dwie rodziny mają orzeczoną eksmisję  

z prawem do lokalu socjalnego. 

W dniu 22 listopada 2021 roku została przeprowadzona kontrola doraźna przez  Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń 

pokontrolnych. W ostatnim kwartale 2020 roku w Placówce odbyła się kontrola NIK w zakresie 

dostępności pomocy w ramach interwencji kryzysowej i pomocy realizowanej na rzecz osób  

i rodzin w ramach interwencji kryzysowej. Protokół z kontroli jest dostępny na BIP Placówki.   

 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji 

Zapytał czy jeśli inne powiaty korzystały z usług ZOW to nie ponoszą kosztów? 

 

Pani Joanna Tańska- Dyrektor ZOW w Mławie 

Poinformowała, że Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia to zadanie rządowe, więc jeśli jest 

przemoc w rodzinie to osoby z całej Polski mogą korzystać, natomiast występuje kryzys tylko 

osoby z powiatu mławskiego.  

Dodała, że zadaniem powiatowym jest też praca na rzecz handlu ludźmi. Ośrodek współpracuje 

z Fundacją La Strada.     

 

Pani Barbara Gutowska- Członek Komisji 

Zapytała czy wszystkie lokale zajęte są na podstawie umowy najmu i czy mieszkańcy zmieniają 

lokale na lepsze? 

 

Pani Joanna Tańska- Dyrektor ZOW w Mławie 

Odpowiedziała, że mieszkańcy bardzo rzadko zmieniają na lepsze lokale. W tym momencie 

jeden lokal nie jest zagospodarowany, ponieważ lokator jeszcze nie zdał kluczy. Zostanie 

sporządzone pismo do Zarządu o wyłączenie tego lokalu z użytkowania, ponieważ jest to lokal 

bardzo zdewastowany, kilkakrotnie zarwała się w nim podłoga, zamarza w nim ciągle woda.  
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Punkt 6 

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

 

• zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok; 

 

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

Poinformowała, że w związku z otrzymaną w dniu 12.010.2021r. informacją o zmianie godziny 

pracy apteki mieszczącej się w Mławie przy ul. Żwirki 21b, zaistniała konieczność 

wprowadzenia zmiany w załączniku do Uchwały Nr XXI/153/2020 Rady Powiatu Mławskiego. 

Apteka będzie teraz otwarta w poniedziałki- piątki w godzinach 700- 2100. Ponadto w związku 

ze zmianą właściciela zachodzi również konieczność zmiany nazwy apteki. Dotychczasową 

nazwę „Apteka Dar Zdrowia” zastępuje się nazwą „Apteka Słoneczna”.  

 

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

 

 

• ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Mławskiego na 2022 rok; 

 

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

Poinformowała, że harmonogram dyżurów powstał w oparciu o współpracę z aptekami.  

Do wszystkich aptek zostały wystosowane zapytania jak będą pracowały w roku 2022. 

Harmonogram uzyskał pozytywne opinie Wójtów gmin i Burmistrza Miasta Mława oraz 

pełnomocnika Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie w Powiecie Mławskim. W Mławie 

została zlikwidowana ,,Apteka przy Rondzie”.         

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Mławskiego na 2022 rok.  

 

 

• przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok; 

 

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

Poinformowała, że na rok 2022 zostały zaplanowane środki w wys. 123 940,00 zł. Wybierane 

są zadania, które były realizowane w latach poprzednich, i na które składane były wnioski. 

Wszystkie zadania publiczne na rok 2022 zostały określone w czterech sferach działań: 

wspieranie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wspieranie działalności kulturalnej  

i sztuki; ochrona i promocja zdrowia; wspieranie działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych.  W drugiej połowie grudnia zostanie ogłoszony pierwszy konkurs. Zarząd 

Powiatu Mławskiego ogłaszając taki konkurs informuje o nim w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym oraz na stronie internetowej 

jednostki samorządowej. 
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Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 

 

 

• zmiany diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu 

Mławskiego; 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że celem projektowanej uchwały jest ustalenie wysokości diet przysługujących 

radnym Powiatu Mławskiego na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. 

Dotychczasowa wysokość diet określona została w uchwale Nr XXIV/171/2008 z dnia 29 

grudnia 2008 roku. Zostały podjęte prace nad projektem uchwały Rady Powiatu Mławskiego, 

do których zostali zaproszeni przedstawiciele komitetów: PSL, który reprezentował Pan 

Włodzimierz Wojnarowski, SLD Nowa Lewica, który reprezentował Pan Jan Salwa, Komitet 

Wyborczy Sławomira Kowalewskiego, który reprezentowała Pani Elżbieta Bieńkowska, 

Komitet Wyborczy Kukiz’15, który reprezentował Pan Tomasz Chodubski oraz Prawo  

i Sprawiedliwość, który reprezentowała Pani Barbara Stańczak.   

Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w 

sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu przysługują w ciągu 

miesiąca diety w wysokości do 85% maksymalnej wysokości diety w powiatach od 60 tys. do 

120 tys. mieszkańców. Maksymalna wysokość diet radnych w powiatach od 60 tys. do 120 tys. 

mieszkańców wynosi 3 650,42 zł.  

Ustalono miesięczną wysokość diety w następujący sposób: 

1. dla Przewodniczącego Rady Powiatu – 74 % (3178 zł.) 

2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – 47% (2018 zł.) 

3. dla Członka Zarządu Powiatu – 67% (2877 zł) 

4. dla Przewodniczącego Komisji Rady – 47% (2018 zł.) 

5. dla Radnego Powiatu – 42 %. (1804 zł.) 

 

 

Komisja przy 2 głosach za oraz 1 wstrzymującym wyraziła pozytywną opinię do projektu 

uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla radnych Powiatu Mławskiego. 

 

 

• ustalenia wynagrodzenia Starosty Mławskiego. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu  

Poinformował, że podwyżki wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów zostały 

narzucone przez ustawę o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe.  

Ustalono, że od dnia 1 sierpnia 2021 r. wynagrodzenie miesięczne brutto dla Starosty 

Mławskiego będzie kształtowało się w następujący sposób: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie  9 387 zł, 

2) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 

1 877,40 zł, 

3) dodatek funkcyjny w kwocie 3 105 zł, 
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4)dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego  

w kwocie  3 747,60 zł. 

Łączne wynagrodzenie miesięczne wynosi 18 117 zł. 

 

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Mławskiego. 

 

 

Punkt 7 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pytań i wniosków nie zgłoszono.  

 

 

 

Punkt 8 

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 

09.12.2021 r.  


