
Br.0012.3.2022 

 

Protokół Nr 35/2022 

z posiedzenia Komisji  

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg  

Rady Powiatu Mławskiego  

odbytego w dniu 25 marca 2022 roku 

pod przewodnictwem  

Pana Witolda Okumskiego  – Wiceprzewodniczącego Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia . 

 

Pan Witold Okumski- Wiceprzewodniczący Komisji  

Otworzył trzydzieste piąte posiedzenie Komisji, powitał Członków Komisji oraz zaproszonych 

gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Witold Okumski- Wiceprzewodniczący Komisji  

Stwierdził, że na 7 Członków Komisji udział bierze 5 Członków, wobec czego obrady są 

prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Nr 34/2022 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 34/2022 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad  

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Mławie o stanie porządku i bezpieczeństwa 

publicznego w okresie od 01.01. do 31.12.2021 r. na terenie Powiatu Mławskiego. 

6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie o stanie 

bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Mławskim w 2021 roku. 

7. Bieżąca informacja o problemach związanych z uchodźcami z Ukrainy  

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Wiceprzewodniczącego 

Komisji. 

 

 

 

 

 



Punkt 5 

Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Mławie o stanie porządku i bezpieczeństwa 

publicznego w okresie od 01.01. do 31.12.2021 r. na terenie Powiatu Mławskiego. 

 

Pan Robert Górczyński- Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Mławie 

Na wstępie poinformował, że wyniki osiągnięte przez Komendę Powiatową Policji w Mławie są 

bardzo dobre, co wpłynęło na uplasowanie Komendy na wysokim miejscu w garnizonie. W 

dalszych słowach zapoznał członków z raportem za ubiegły rok. W okresie od 1 stycznia do 31 

grudnia 2022 r. na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Mławie wszczęto 1150 

postępowań karnych (2020 r. - 1094, 2019 r. - 1158). Wskaźnik dynamiki wyniósł 105,1 % . 

Zaobserwowano, zatem wzrost liczby postępowań wszczętych. W kategorii - przestępstwa 

kryminalne, w omawianym okresie odnotowano 697 postępowań wszczętych ( 2020 r.- 656, 2019 r. 

- 750). Dynamika w 2021 roku wyniosła 106,3 %. Wśród tej liczby, 10,9 % stanowiły postępowania 

karne związane z przestępstwem niealimentacji. Wykrywalność w kategorii - przestępstwa 

kryminalne, wyniosła 72,5 % i jest nieznacznie niższa w porównaniu z dwoma ubiegłymi latami 

(2020 r. - 74,1 %, 2019 - 74 %). Liczba podejrzanych w tej kategorii przestępstw kryminalnych 

wyniosła w 2021 r. - 393 i była wyższa w porównaniu z rokiem 2020 (362 podejrzanych) oraz 2019 

( 343 podejrzanych). Liczba wszczętych postępowań w kategoriach przestępstw szczególnie 

uciążliwych społecznie ( tzw. 7 kategorii), w 2021 r. wyniosła 331 (wykrywalność na poziomie 

59%), w roku 2020 - 289 (wykrywalność 57,5 %). Wykrywalność w roku 2021, w kategorii ogólnej 

liczby przestępstw na terenie pow. mławskiego wyniosła 77,5 % i jest wyższa od zanotowanej w 

garnizonie mazowieckim (76 %). W kategoriach -„przestępstwa kryminalne" oraz „7 kategorii" 

ogólna wykrywalność przestępstw jest także wyższa niż na terenie garnizonu mazowieckiego. W 

roku 2021 dynamika wszczętych postępowań w kategorii przestępstw narkotykowych wyniosła 

125,8 %. W ramach prowadzonych działań, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KPP w 

Mławie, zlikwidowali 4 uprawy konopi indyjskiej na terenie powiatu mławskiego. W sumie 

zlikwidowano 94 sztuki krzewów konopi. Rośliny te, po wysuszeniu i podzieleniu na porcje, 

trafiłyby na rynek. W 2021 roku, policjanci Referatu dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją 

KPP w Mławie, wszczęli 172 postępowania w kategorii przestępstw gospodarczych. Wykrywalność 

wyniosła 68,9 %. W porównaniu z rokiem 2020 w analizowanym okresie roku 2021 liczba 

interwencji Policji wzrosła o 43,4 procent. Jest to także związane ze zwiększoną liczbą osób 

zamieszkujących czasowo na terenie miasta i powiatu, głównie obywateli Ukrainy i Gruzji. W 2021 

roku, na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Mławie zaistniało 30 wypadków 

drogowych, w których 4 osoby zmarły, a 36 zostało rannych. Liczba wypadków z udziałem 

pieszych, w 2021 roku była najniższa, w porównaniu z dwoma ubiegłymi latami. Niewątpliwie ma 

na to wpływ poprawa infrastruktury drogowej i doświetlenie przejść dla pieszych oraz działania 

edukacyjne, profilaktyczne i kontrolne.  

 

Pan Witold Okumski- Wiceprzewodniczący Komisji  

Otworzył dyskusję. 

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji  

Zapytał: 

- czy liczba włamań w roku ubiegły, w porównaniu do roku 2019/20 wzrosła, oraz jaka jest skala 

wykrywalności? 

 

Pan Robert Górczyński- Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Mławie 

Odpowiedział, że w porównaniu do 2019 i 2020 roku nastąpił wzrost, o 12 zdarzeń /włamania do 

domów jednorodzinnych,  do garaży/. To co jest publikowane w internecie ma zamysł 

profilaktyczny, czyli po to, żeby społeczeństwo miała świadomość istniejącego zagrożenia i mogło 

się przed nim w odpowiedni sposób zabezpieczyć. W roku bieżącym było wiele zgłoszeń 

dotyczących włamań do domów jednorodzinnych będących w budowie. Miało też miejsce 



zatrzymanie sprawcy włamania na tzw. gorącym uczynku - odzyskana została większość 

skradzionych rzeczy z miejsca, w którym je przetrzymywał. Włamania dokonywała jedna osoba. 

Na tą chwilę wszystko się „uciszyło”, czyli zatrzymany był sprawcą większości zdarzeń. Jest to 

sukces policji, oddziału prewencji.   

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji  

W kolejnym pytaniu zapytał o zdarzenia związane z jazdą samochodem pod wpływem alkoholu. 

 

Pan Robert Górczyński- Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Mławie 

Dodał, że celowo wspomniał o fakcie pojawiania się nietrzeźwych kierowców obcokrajowców, ale 

na tą chwilę nie ma takiego napływu, który świadczyłby, że jest ich aż tak dużo. Zdecydowanie jest 

więcej naszych rodaków kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości. W związku z trwającą 

wojną na Ukrainie, obcokrajowców na terenie Polski będzie przybywać. W powiecie mławskim 

zostało odnotowanych kilka zdarzeń z ich udziałem, np. dokonywanie kradzieży sklepowych, czy 

bójek między sobą. Miały też miejsca zdarzenia z udziałem nieletnich. Na koniec dodał, że nie 

wyklucza, że profilaktyka w kierunku obcokrajowców może być potrzebna.  

 

Pan Piotr Jankowski- Członek Komisji 

Zabierając głos, skierował prośbę o wzmożony nadzór na Osiedlu Książąt Mazowieckich w okolicy 

bloku nr 1 - dochodzi tam do spożywania alkoholu w miejscu publicznym.  

 

Pan Robert Górczyński- Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Mławie 

Odpowiedział, że zostanie to sprawdzone dodając, że warto korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń. 

Wejść na tą mapę i oznaczyć miejsce, w którym potrzebna jest wzmożona kontrola. Wspomniał, że 

obecnie Komenda PP ma problemy kadrowe. 

 

Punkt 6. 

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie o stanie 

bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Mławskim w 2021 roku. 

 

Pan Mirosław Wójcik- p. o. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie 

Poinformował, że na terenie powiatu mławskiego trzonem systemu ochrony przeciwpożarowej i 

Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Mławie z łączną liczbą 62 etatów, w tym Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza z liczbą 45 

etatów dla strażaków zatrudnionych w podziale bojowym, w systemie trzyzmianowym 24/48 

godzin, 5 etatów na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP oraz 12 etatów w 

systemie 8-godzinnym (10 funkcjonariuszy, 2 członków korpusu służby cywilnej). Dodatkowo 

funkcjonariusze realizujący zadania administracyjne w systemie codziennym oraz kierownictwo 

jednostki, pełnią całodobowe dyżury operacyjne według grafiku miesięcznego. W przypadku 

wystąpienia dużego zagrożenia dysponowani są do kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi. 

W okresie poddanym analizie wg stanu na dzień 01.01.2021 r. wystąpiły dwa wakaty w jednostce 

ratowniczo-gaśniczej. Jeden wakat został obsadzonych strażakiem wyłonionym w drodze 

wcześniejszego naboru do służby przygotowawczej oraz jeden w wyniku przyjęcia absolwenta-

oficera po Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ponadto w ciągu roku dwóch 

funkcjonariuszy systemu codziennego odeszło na zaopatrzenie emerytalne z dniem 26 lutego 2021 

oraz z dniem 31 października 2021 r. Wobec powyższego stan zatrudnienia na 31.12.2021 r. 

wynosił - 59 osób. Komenda Powiatowa PSP w Mławie wyposażona została w 10 pojazdów 

pożarniczych, w tym 4 ratowniczo-gaśnicze i 6 specjalnych oraz inny sprzęt specjalistyczny z 

poszczególnych dziedzin ratownictwa. Jednostki ochotniczych straży pożarnych posiadają łącznie 

62 pojazdy, w tym 42 pojazdy należy do jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

Łącznie na stanie jednostek znajduje się 16 samochodów ciężkich, 29 średnich, 15 lekkich i 2 

specjalne. W obszarze powiatu funkcjonują 42 jednostki ochotniczych straży pożarnych, w tym 18 



włączonych do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego i 24 jednostki spoza systemu tj. 18 

jednostek typu „S" - posiadające pojazdy pożarnicze oraz 6 jednostek typu „M" posiadające 

wyłącznie motopompy. Szeregi przedmiotowych jednostek liczą 823 członków, ogółem 

przeszkolonych jest 785 strażaków w tym 496 druhów posiada pełne przeszkolenie pożarnicze, 

aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW, a co za tym idzie może bezpośrednio 

uczestniczyć w działaniach ratowniczo — 14 gaśniczych. W 2021 roku włączono do KSRG 

jednostkę OSP Podkrajewo, gm. Wiśniewo. Jednostka ta została kompleksowo wyposażona w 

niezbędny sprzęt do działań ratowniczogaśniczych, a w szczególności w sprzęt ochrony dróg 

oddechowych, zestaw medyczny PSP-Rł, agregat prądotwórczy, motopompy: pływająca/szlamowa, 

piły do cięcia drewna i metalu jak również w ubrania specjalne i sprzęt ochrony osobistej. Na 

kolejną 5-letnią kadencję została włączoną do KSRG jednostka OSP Wyszyny Kościelne, gm. 

Stupsk. Obecnie w 7 gminach tj. Strzegowo, Stupsk, Mława, Szydłowo, Lipowiec Kościelny, 

Wiśniewo i Dzierzgowo występuje więcej niż jedna jednostka włączona do ksrg. W pozostałych 3 

gminach prowadzone są przygotowania do włączenia kolejnych jednostek. Docelowo w każdej 

gminie powinny być dwie jednostki OSP wchodzące w skład ksrg. Na najbliższe lata planuje się 

włączenie do systemu następujących jednostek: OSP Gradzanowo Włościańskie w 2023 roku, OSP 

Rochnia w 2024 roku oraz OSP Chmielewo Wielkie w 2024 roku. Średni wiek samochodów 

pożarniczych w jednostkach włączonych do ksrg wynosi 23 lata. Dwadzieścia jeden z nich 

przekracza średni wiek eksploatacji. W ksrg znajduje się 7 jednostek typu S3, 10 jednostek typu S2 

oraz 1 jednostka typy SI.  Średni wiek samochodów pożarniczych w jednostkach OSP typu s,S" 

spoza ksrg wynosi ok. 25 lat. 10 pojazdów spośród 20 przekracza średni wiek eksploatacji. 

Najstarszy samochód jest w OSP Chmielewo - GBA 2,5/16 Daimler-Benz - 45 lat; najmłodszy 

wiekiem pojazd należy do jednostki OSP Konopki - jest to roczny, średni samochód ratowniczo - 

gaśniczy Volvo FL. Spośród 18 jednostek OSP funkcjonujących w ramach krajowego systemu 

ratowniczo - gaśniczego 11 jednostek spełnia wszystkie normatywy dotyczące wyszkolenia druhów. 

Są to jednostki: OSP Dzierzgowo, OSP Lipowiec Kościelny, OSP Turza Mała, OSP Wieczfnia 

Kościelna, OSP Niedzbórz, OSP Strzegowo, OSP Szydłowo, OSP Kowalewo, OSP Wyszyny 

Kościelne, OSP Stupsk i OSP Mława ul. Padlewskiego. Pozostałe jednostki OSP w ksrg spełniają 

niezbędne normatywy wyszkolenia druhów do działań ratowniczo-gaśniczych i strażacy tych 

jednostek przeszkoleni są w zakresie: podstawowym, technicznym oraz współpracy z lotniczym 

pogotowiem ratunkowym. Potrzeby szkoleniowe w tych jednostkach dotyczą: - szkolenie z zakresu 

kwalifikowanej pierwszej pomocy - ogółem 15 druhów z jednostek: OSP Dąbrowa, Podkrajewo, 

Rzęgnowo, Unierzyż, Szreńsk i Radzanów; 22 - szkolenie z zakresu kierowania działaniem 

ratowniczym (dowódców) - ogółem 3 druhów z jednostek OSP Radzanów i Rzęgnowo; - szkolenie 

naczelników OSP - ogółem 5 druhów z jednostek: OSP Radzanów, Rzęgnowo i Dąbrowa; - 

szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego - ogółem 2 druhów OSP z jednostki 

OSP Dąbrowa. W 2021 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Mławie powstały ogółem 1334 zdarzenia, w tym 240 pożarów (co stanowi 18 % ogólnej 

liczby zdarzeń), 1023 miejscowe zagrożenia (76,7 % ogólnej liczby zdarzeń) i 71 alarmów 

fałszywych (5,3% ogólnej liczby zdarzeń). Jest to o 283 zdarzenia więcej niż w roku 2020 roku - 

wzrost o 26,9 %. Liczba pożarów zmniejszyła się o 13 - spadek o 1,2 %, liczba miejscowych 

zagrożeń zwiększyła się o 298 - wzrost o 28,4%. Liczba alarmów fałszywych zmniejszyła się o 2 - 

spadek o 2,7 %. W zdarzeniach powstałych w analizowanym okresie 10 osób poniosło śmierć - 

wszystkie osoby zginęły podczas miejscowych zagrożeń. W porównaniu z 2020 r. liczba ofiar 

śmiertelnych zmalała o 6. W 2021 roku w zdarzeniach 123 osoby zostały ranne, w tym dziewięcioro 

dzieci. W stosunku do 2020 roku nastąpił spadek liczby osób rannych o 37. Zaistniałe zdarzenia 

spowodowały straty w kwocie 8 118 100 zł. (3 272 600 zł. podczas pożarów oraz 4 845 500 zł. 

podczas miejscowych zagrożeń). Uratowane mienie oszacowano na kwotę 45 880 000 Stosunek 

wartości uratowanego mienia do wartości strat wynosi 5,65. Wśród pożarów przeważały pożary 

małe w liczbie 233 (spadek o 7 w porównaniu do roku 2020). Odnotowano także 5 pożarów 

średnich (spadek o 6) i 2 pożary duże (wzrost o 2). Pożarów bardzo dużych nie odnotowano 

(spadek o 2). Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie pożarów w stosunku do 



analizowanego okresu ubiegłego roku. Największą liczbę pożarów odnotowano w obiektach 

mieszkalnych - 79, w tym 11 w budynkach wielorodzinnych i 67 w budynkach jednorodzinnych (w 

tym zabudowa szeregowa i bliźniacza). Następnie w grupie określanej mianem „inne obiekty" - 63 

oraz uprawach i w rolnictwie - 52. Największy wzrost ilości pożarów odnotowano w grupie 

obiektów mieszkalnych - wzrost o 12 oraz w grupie środków transportu - wzrost o 7. Analizując 

sytuację pożarową na przestrzeni kilku ostatnich lat widać tendencję spadkową liczby pożarów w 

grupach inne obiekty. W 2021 roku w grupie tej odnotowano spadek odpowiednio o 30 w stosunku 

do roku 2020. Biorąc pod uwagę rodzaj budynku najwięcej pożarów powstało w budynkach 

jednorodzinnych (w tym bliźniaki i zabudowa szeregowa) - 67. Najwyższe straty odnotowano w 

obiektach związanych z uprawami i rolnictwem - 1303,3 tys. zł. Najczęstszą przyczyną powstania 

pożarów w budynkach mieszkalnych była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na 

paliwo stałe, wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe, a także nieostrożność osób dorosłych w 

posługiwaniu się ogniem otwartym. Wśród miejscowych zagrożeń największą liczbę stanowią 

lokalne - 955 (wzrost o 293 w stosunku do 2020 roku). Na drugim miejscu znajdują się zdarzenia 

małe - 59 (wzrost o 3). Zdarzeń średnich odnotowano - 9 (wzrost o 2). W 2021 roku nie 

odnotowano miejscowych zagrożeń dużych oraz gigantycznych. Największą liczbę miejscowych 

zagrożeń odnotowano w grupie określonej mianem „inne obiekty" (są to w szczególności:, kanały 

wentylacyjne, garaże, warsztaty, obiekty przyrody, rozlewiska, wycieki itd.) - 408 interwencji. 

Drugą co do wielkości ilość miejscowych zagrożeń odnotowano w grupie obiektów mieszkalnych - 

263 interwencje. Kolejna to: środki transportu - 167. Największy wzrost ilości miejscowych 

zagrożeń odnotowano w grupie „inne obiekty" (wzrost o 148), zaś największy spadek w grapie 

środków transportu (spadek o 7). Najwięcej zdarzeń odnotowano w miesiącu lipcu - 339 (23 pożary, 

298 MZ, 18 AF), następnie w miesiącu sierpniu - 146 (22 pożary, 123 MZ, 1 AF), oraz październiku 

- 101 (15 pożarów, 81 MZ, 5 AF). Wpływ na tak dużą ilość zdarzeń w powyższych miesiącach 

miały w szczególności miejscowe zagrożenia związane z usuwaniem skutków gwałtownych 

zjawisk atmosferycznych oraz usuwaniem gniazd owadów błonkoskrzydłych. W związku z 

występowaniem na terenie powiatu mławskiego ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków jednostki 

ochrony przeciwpożarowej przeprowadziły w 2021 r. na prośbę Państwowej Inspekcji 

Weterynaryjnej 18 interwencji związanych z zabezpieczeniem palenisk mających na celu utylizację 

skażonego wyposażenia kurników. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie ilości ww. 

wyjazdów z podziałem na jednostki prowadzące zabezpieczenie. Najwięcej pożarów nie licząc 

miasta Mława, powstało na terenie gmin Stupsk - 39 oraz Strzegowo - 33. Najwięcej miejscowych 

zagrożeń nie licząc miasta Mława, powstało na terenie gmin Strzegowo - 165, oraz Stupsk - 153.  

 

 

Pan Witold Okumski- Wiceprzewodniczący Komisji  

Zapytał: 

- czy powstanie filii Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciążu będzie miało 

wpływ na powiat mławski, np. akcje ratownicze, a dokładnie na tereny gmin graniczących jaką jest 

Gmina Radzanów? 

 

Pan Mirosław Wójcik- p. o. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie 

Odpowiedział, że na obszarze każdego powiatu tworzone są Jednostki Ratowniczo Gaśnicze. Zanim 

została powołana jednostka w Raciążu przeprowadzono szczegółową analizę zagrożeń. Po 

powołaniu jednostki nadal jest prowadzona analiza zagrożeń i ewentualnego udzielenia wsparcia 

sąsiedniemu powiatowi, są to tzw. obszary wzajemnego wsparcia, chronione. 

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji  

Zapytał: 

- czy budowa S7 miała negatywny wpływ na udzielanie pomocy przez jednostki, oraz jak to 

wygląda obecnie?  

Kolejne pytanie dotyczyło pożarów tzw. stogów siana w odniesieniu medialnym.  



 

Pan Mirosław Wójcik- p. o. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie 

Odpowiedział, że droga S7 została uruchomiona z końcem grudnia ubiegłego roku. Komenda 

otrzymała wcześniej projekt drogi, oczywiście były rozmowy w jaki sposób można skorzystać z 

tego projektu. Ze względu na ilość zawartych w nim informacji, uznano, że koniecznym jest  

rozpoznanie bezpośrednio na miejscu. Zebrane informacje dotyczące zjazdów zostały przekazane 

dowódcom na poszczególnych zmianach służbowych. Dodał, że strażacy jadąc S7 nie wszędzie 

mogą dojechać przez brak zjazdu. Jako przykład podał miejscowość Strzegowo, gdzie przy 

ewentualnym pożarze trzeba jechać aż do Unierzyża.  Obecnie można również przez Mdzewo 

dotrzeć do Strzegowa. Na pytanie dotyczące pożarów stogów odparł, że miał miejsce taki czas 

częstych zdarzeń, obecnie nie. Zainteresowały się tym media. 

 

Pan Robert Górczyński- Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Mławie 

Wtrącił, że policja prowadzi postępowanie w tym zakresie, czyli uszkodzenie mienia. Miał miejsce 

namiar na sprawcę podpalania stogów, aczkolwiek na tą chwilę nie został zatrzymany i nic mu nie 

udowodniono, ale możliwe, że przez prowadzone postępowanie coś się zmieniło i tych zdarzeń już 

nie ma.  

 

Pan Jacek Szlachta- Członek Komisji  

Zapytał o specjalistyczną drabinę, a dokładnie czy przeszła przeglądy i była już używana. Dopytał - 

jak wygląda sytuacja z pokryciem dachowych Komendy w Mławie. 

 

Pan Mirosław Wójcik- p. o. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie 

Odparł, że jest to podnośnik 42metrowy. Na chwilę obecną nie było jeszcze potrzeby dysponowania 

nim. 

Na drugie pytanie odpowiedział, że poprzedni Komendant planował modernizację dachu, a projekt 

oszacował koszty rzędu 324 tys. zł dachu budynku głównego, a w posiadaniu jednostki jest jeszcze 

drugi budynek (stanowiska kierowania), który w kosztorysie nie został przewidziany. Są to bardzo 

duże koszty. Część środków została pozyskana dzięki wsparciu Pana Starosty, drugą część miała 

dołożyć Komenda Wojewódzka. Niestety nie doszło do tego, więc zaplanowane prace zostały 

przełożone na inny czas. Zaproponował, ażeby skorzystać z wiedzy i doświadczenia firmy, która 

specjalizuje się w hydroizolacji. Dodał, że jest po rozmowie z technikiem inżynierem, który 

przyjedzie, oceni stan i zaproponuje wariat naprawy. Został przygotowany wykaz materiałów i 

robót niezbędnych do wykonania uszczelnienia dachu. W przypadku papy wydana została 

gwarancja, więc jeśli będzie dobry i certyfikowany wykonawca, wówczas szacowany koszt 

naprawy dachu może wynieść około 60 tys. zł. W planach brane jest pod uwagę odświeżenie 

elewacji, wówczas łączny koszt prac opiewałby na kwotę 150 tys. zł. Nadmienił, że jest to do 

zrealizowania i będzie kierował prośbę do samorządu o wsparcie finansowe. 

 

Pan Witold Okumski- Wiceprzewodniczący Komisji  

Dopytał Komendanta o źródło pozostałych środków na ten cel. 

 

Pan Mirosław Wójcik- p. o. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie 

Część środków pozyskano od samorządu szydłowskiego, 80 tys. zł zapewnił Burmistrz Miasta 

Mława, zaś po drugiej stronie są to środki Komendy Głównej.  

 

Pan Witold Okumski- Wiceprzewodniczący Komisji  

Pytał o przewidywany termin zakupu. 

 

Pan Mirosław Wójcik- p. o. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie 

Odparł, że został ogłoszony przetarg na zakup ciężkiego samochodu. Termin otwarcia ofert 

zaplanowano na 11 kwietnia br. . Dodał, że liczy na to, że ktoś się zgłosi, ponieważ są trudności z 



dostępem do samochodów pożarniczych. Przyznał, że kwota 1mln 200 tys. zł. Może być to zbyt 

mała kwota na zakup takiego samochodu. W przypadku jeżeli koszt zakupu przekroczy 1mln 400 

tys. zł wówczas dojdzie do rezygnacji z zakupu. W przypadku gdy kwota wyniesie 1mln 250 tys. zł, 

wówczas Mazowiecki Komendant obiecał partycypować w kosztach.  

 

Punkt 7. 

Bieżąca informacja o problemach związanych z uchodźcami z Ukrainy  

 

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski  

Poinformował, że na terenie powiatu jest kilka tysięcy uchodźców z Ukrainy. W chwili wybuchu 

wojny docierali oni na teren powiatu różnymi kanałami. W ocenie Starosty były to przynajmniej 

trzy takie kanały. Pierwszy z nich był to rodzaj kanału zorganizowanego poprzez Agencję Pracy 

Tymczasowej, drugi bazował na tzw. ściąganiu rodzin przez Ukraińców już przebywających i 

pracujących na terenie powiatu, zaś trzeci to tzw. przypadkowy. Trudno faktycznie ocenić ilu 

Ukraińców obecnie przebywa na terenie powiatu. Specustawa, która pozwala na nadawanie 

PESEL-u w najbliższym czasie najdokładniej przedstawi ilość Ukraińców przebywających na 

terenie powiatu. Na dzień wczorajszy 540 osób otrzymało PESEL w samej Mławie, ale w 

poszczególnych gminach są już setki. Ile dokładnie osób przebywa trudno obecnie powiedzieć, 

szacuje się, że około 3tys osób, matek i dzieci. Wspólnie w porozumieniu z burmistrzem został 

wyznaczony punkt, w którym zbierane są dary, niezbędne rzeczy do życia,  przekazywane na teren 

powiatu, tam, gdzie potrzebna jest pomoc, wsparcie. Decyzją Zarządu Powiatu uruchomiono dwa 

miejsca, w których przebywają uchodźcy: bursa i hala sportowa. W Bursie Szkolnej przebywa 

obecnie około 50 osób, zaś w MHS był taki moment, że było ich ponad 120 osób, obecnie jest 

około 110 osób. Kolejnym punktem, w którym przebywają jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Mławie 

- 46 osób. W Dąbku przebywa 8 osób, i tu zostało podpisane porozumienie (umowa). Wspomniał, 

że pojawił się problem, ponieważ na początku miejsca, które są hotelami czy hostelami mogą 

otrzymać wsparcie wraz z pomocą psychologiczną w kwocie 120 zł/os. Obecnie nastąpiła 

konieczność wynikająca z specustawy, żeby kwota zmniejszyła się , nawet do 40 zł. Jest to ogromna 

odpowiedzialność, ponieważ są to środki publiczne, i nie łatwo będzie to nadzorować i rozliczać. 

Na chwilę obecną powiat nie otrzymał jeszcze wsparcia finansowego. Obecnie liczba osób 

przebywających w wyznaczonych obiektach jest każdego dnia raportowana do Wojewody. Pojawił 

się też problem koedukacyjny. Miasto powołało 7 oddziałów przygotowawczych, w Radzanowie 

powołano dwa oddziały, powiat również jest po rozmowach z dyrektorami. Ustalono, że powstaną 

odziały przygotowawcze, pierwszy przy Zespole Szkół Nr 3, kolejny przy Zespole Szkół Nr 4, oraz 

przy Liceum Ogólnokształcącym. Jest to konieczne, ze względu na fakt, że dzieci i młodzieży 

przybywa. Na konie podziękował wszystkim za pomoc w organizacji przyjęcia uchodźców w 

wyznaczonych punktach.  

 

Pan Witold Okumski- Wiceprzewodniczący Komisji  

Skierował pytanie do Komendanta KPP w Mławie, czy w związku z napływem uchodźców nie 

wzrasta przestępczość po 24 lutego, oraz czy widzi zagrożenia w przyszłości. 

 

Pan Robert Górczyński- Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Mławie 

Odpowiedział, że na terenie powiatu przestępczość nie wzrosła. Jest za wcześnie żeby o tym mówić. 

Przebywający uchodźcy są obecnie objęci opieką policyjną, oraz przez mieszkańców. Natomiast 

jeżeli chodzi o przestępczość w sytuacji, kiedy to my jako Polacy wykorzystujemy  Ukraińców , to 

pojawiają się przewoźnicy oszuści.  

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji  

Pytał, czy wśród uchodźców jest dużo osób starszych, chorych. Pytał także jak to wygląda pod 

względem koordynacji nad uchodźcami od strony powiatu. 

 



Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski  

Poinformował, że wspólnie z wójtami i Burmistrzem Miasta Mława ustalono i wyznaczono jeden 

punkt koordynacyjny na ul. Lelewela w Mławie, który rejestruje i kieruje do miejsc, które są 

udostępniane przez zorganizowane formy. W punktach powiatowych, w powiecie mamy 180 osób, 

czyli pozostali trafili do domów, do miejsc, które wcześniej wynajmowali lub dodatkowo 

zorganizowali. Entuzjazm wśród mieszkańców spada, za chwilę ta pomoc może się znacznie 

zmniejszyć. Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy złożył dwa projekty na przeszkolenie około 200 

osób do pracy, 150 osób zostało objętych nauczaniem języka polskiego.  

 

Punkt 8.  

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Zapytań i wolnych wniosków nie było. 

 

Punkt 9 

Zamknięcie posiedzenia  

 

Pan Witold Okumski- Wiceprzewodniczący Komisji 

Zamknął trzydzieste piąte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu 

i Dróg Rady Powiatu Mławskiego, oraz podziękował radnym powiatu i zaproszonym gościom za 

udział. 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji  

 

                                                                                                                           Witold Okumski 
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