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Br. 0012.2.2022 

 

Protokół Nr 31/2022 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

Rady Powiatu Mławskiego  

odbytego w dniu 28 marca 2022 roku 

pod przewodnictwem 

Pani Elżbiety Bieńkowskiej– Przewodniczącej Komisji  

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji 

Otworzyła trzydzieste pierwsze posiedzenie Komisji, powitała Członków Komisji  

oraz zaproszonych gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji 

Poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, wobec czego obrady są 

prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 30/2022. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji 

Poprosiła, żeby do porządku obrad wstawić dodatkowy punkt w brzmieniu ,,Zaopiniowanie 

projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie określenia zakresu pomocy Powiatu 

Mławskiego obywatelom Ukrainy”.  

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji 

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

się z problemem zmiany ilości oddziałów i liczby uczniów w oddziałach w klasach pierwszych 

w roku szkolnym 2022-2023”.  

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji 

Zaproponowała, żeby punkt zgłoszony przez Pana radnego Tomasza Chodubskiego omówić w 

sprawach różnych.  

 

Porządek obrad po zmianie: 

 

1. Otwarcie porządku obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
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3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Praca szkół i Policji w zakresie przeciwdziałania oraz zwalczania uzależnień- programy 

i akcje profilaktyczne. 

6. Informacja na temat promocji powiatu mławskiego w 2020 i 2021 roku oraz plany 

promocji na 2022 rok. 

7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:  

• ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej publicznym 

i niepublicznym szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego; 

• określenia zakresu pomocy Powiatu Mławskiego obywatelom Ukrainy. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji. 

 

 

Punkt 5 

Praca szkół i Policji w zakresie przeciwdziałania oraz zwalczania uzależnień- programy  

i akcje profilaktyczne. 

 

Pan Artur Ryfiński- Komendant Powiatowy Policji w Mławie  

Poinformował, że Polska Policja mocno angażuje się profilaktykę, co jest bardzo istotne. 

Informacje, które Policja stara się przekazać przy ogromnej współpracy dyrektorów, 

pedagogów pomagają dotrzeć do najmłodszych, którzy później będą kreować rzeczywistość. 

Okres, w którym przyszło szerzyć profilaktykę jest bardzo trudny, ze względu na ogrom pracy 

czy z zakresu odpowiedzialności jaki spoczywa na barkach mławskiej policji, nauczycieli, 

pedagogów. Mimo problemów związanych z pandemią, otaczającą sytuacją programy  

i przekaz, który został w 2021 r. uskuteczniony przyniesie wymierne efekty. Mławska policja 

angażuje się w wiele programów.      

Programy ruchu drogowego, które zostały wdrożone m.in. ,,Bezpieczna droga do 

szkoły”, ,,Wakacje z Maksem”, ,,Jabłko czy cytryna”, ,,Ekipa Tak”, ,,Bezpieczeństwo” miały 

na celu przede wszystkim zadbanie o profilaktykę, przekazanie bardzo wartościowych 

informacji na temat sposobu poruszania się  po drogach, chodnikach. Program ,,Bezpieczna 

droga” jest programem cyklicznym, wdrażanym co roku.      

W 2021 r. przeprowadzono 556 spotkań, natomiast 2020 r. było 240, więc jest ogromny progres. 

Policjanci spotkali się z 671 uczniami i pedagogami. Spotkania profilaktyczne były 

przeprowadzone w różnych placówkach oświatowych a zakresem tematycznym było 

dopasowanie wieku odbiorców i problemów jakie występują w danej szkole. Podczas tych 

spotkań często wykorzystywana jest wiedza policji i przedstawiana jest informacja, która 

pozwala uświadomić nieletnim odnośnie odpowiedzialności za czyny karalne. Przedstawiane 

były prezentacje multimedialne, filmy profilaktyczne. W listopadzie 2021 r. profilaktyk 

mławski przeprowadził cykl spotkań w ZS Nr 1, w ZS Nr 4 w Mławie z uczniami I i II klas 

ponadpodstawowych. Tematyką spotkań była odpowiedzialność osób nieletnich za czyny 

karalne. Mówiono też o zagrożeniach społecznych w obszarach: handel ludźmi; mowa 

nienawiści, w tym hejt. 13 lipca 2021 na stronach internetowych KPP Mława ogłoszony został 

konkurs plastyczny ,,Ekipa tak”- bezpieczeństwo adresowane do dzieci i młodzieży.        

Szeroko rozumiane patologie jak alkoholizm czy narkomania także były realizowane. W 2021 

r. na terenie powiatu mławskiego stwierdzono 69 przestępstw tego typu z ustawy  
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o przeciwdziałaniu narkomanii, natomiast w 2020 – 88. W tym roku nie ujawniono żadnego 

czynu karalnego popełnionego przez osobę nieletnią.   

Wdrożono Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii, który w 2021 r. był 

rozpowszechniony na terenie całego kraju. W dniu 15 września profilaktyk z KPP 

przeprowadził spotkanie w ZS Nr 4 w Mławie z uczniami szkół trzecich. Spotkanie poświęcone 

było problemom z zażywaniem narkotyków i dopalaczy oraz odpowiedzialności karnej za 

przestępstwa narkotykowe.       

We wrześniu przeprowadzono spotkania profilaktyczne w Ośrodku Kuratorskim przy Sądzie 

Rejonowym w Mławie z wychowankami danej placówki. Temat spotkania to ,,Narkotyki  

i dopalacze a prawo”. Przedstawiono tam prezentację multimedialną i spoty o danej tematyce. 

Ponadto na tym spotkaniu przeprowadzono indywidualne rozmowy profilaktyczno- pouczające 

z trzema wychowankami. Policja uczestniczyła w kampanii ,,Białych Serc”, która w roku 2021 

była przeprowadzona pod hasłem ,,Od piwa nie tylko głowa się kiwa”. Następna wdrożona 

Kampania to ,,Siebie nie truję - innych uświadamiam i szanuję”, w ramach której 

przeprowadzono spotkania w szkołach ponadpodstawowych. Jednym z elementów jest film 

pt. ,,Zdążyć”, którym dotyczy problematyki uzależnień, ośrodków psychoaktywnych, który 

zakłada promowanie metod i środków zapobiegania i przeciwdziałania używania przez dzieci 

i młodzież nowych substancji psychoaktywnych.          

 

Pani Elżbieta Śliwińska- Pedagog w I LO w Mławie  

Poinformowała- ,,Po nauce zdalnej młodzież bardzo ciężko odnajduje się w rzeczywistości, 

więc jest głównie problem psychologiczny jak radzenie sobie z emocjami, nawiązanie 

poprawnych nowych kontaktów interpersonalnych. Bardzo fajnym programem jest  ,,ARS czyli 

jak dbać o miłość” (zapobieganie zachowaniom ryzykownym związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych: alkoholu, nikotyny, narkotyków) realizowany przez  

pedagoga/pracownika Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Trzeba zauważyć, że dużo 

programów rekomendowanych jest do mniejszych dzieci, natomiast nie ma ciekawej oferty dla 

nastolatków”. 

 

Pani Aleksandra Michalak- Pedagog w ZS Nr 2 w Mławie 

Poinformowała- ,,Działania z zakresu profilaktyki w ZS nr 2  są realizowane systematycznie 

zgodnie z diagnozą i potrzebą grupy docelowej. Profilaktyka to nie tylko tematyka uzależnień 

ale właśnie tematyka zdrowotna ale też zapobiegawcza. Uzależnienie jest konsekwencją tego, 

że młodzież sobie nie radzi sobie z problemami. Kompetencje społeczne, które młodzież 

nabywa w trakcie edukacji powinny je chronić przed tym, żeby nie podążały za tym co modne, 

ciekawe. Po nauce zdalnej powróciły dzieci z lękami uogólnionymi, stanami depresyjnymi, 

zaburzeniami osobowości, którym trzeba poświęcić bardzo dużo uwagi i czasu. Tematy 

uzależnienia na dużym piedestale miały miejsce kilka lat wcześniej. W profilaktyce 

uwzględniam tematykę uzależnień czy zdrowia ale widzę gdzie jest zainteresowanie.   

Przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki,  w  ZS nr 2 w Mławie,  podzielone zostały na 4 bloki.   

1) BLOK PIERWSZY- Praca w kierunku zwiększenia kompetencji społecznych i zasobów 

stanowiących czynnik ochronny.  Tematyka zajęć oparta jest na programach „ Jak żyć z ludźmi” 

oraz „ Znajdź właściwe rozwiązanie” – przykładowe tematy „ Stres wróg czy przyjaciel”,  

„Rozpoznaję i nazywam emocje”, „ Kryzys okresu dojrzewania”, „ Niewłaściwa decyzja”. 

2) PROFILAKTYKA ZDROWOTNA-  profilaktyka nowotworowa „ Wybierz Zycie pierwszy 

krok” , „ Zdrowe piersi są Ok.”, „Znamię znam je- profilaktyka czerniaka, „ Podstępne WZW”, 

„ Pierwszy dzwonek- meningokokom mówię stop”, „ Kontroluj cukrzycę ciesz się życiem”. 

3) BLOK POŚWIĘCONY TEMATYCE UZALEŻNIENIA- zarówno od substancji 

psychoaktywnych oraz czynności- „Uzależnieniom behawioralnym mówię stop”,  

„Profilaktyka tytoniu”, „ARS- czyli jak dbać o miłość w kontekście uzależnienia”,  
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„Gdy nastolatki sięgają po alkohol, narkotyki” „ Siebie nie truję innych uświadamiam  

z wykorzystaniem filmu pt. „Zdążyć” „Wyloguj się do życia”. 

4) BEZPIECZEŃSTWO W SIECI-  „Bezpieczne zakupy w sieci”, „Cyberprzemoc”, „Miłość a 

elektroniczna fascynacja”’ Cyfrowy ślad-z wykorzystaniem filmu „ Na zawsze”.  

Pandemia uniemożliwiła indywidualny kontakt z dziećmi. Poziom agresji, odreagowania był 

skierowania na domowników. W każdej szkole znajdują się dzieci, których rodzicie objęcie 

są ,,Niebieską Kartą”. Jest to kolejne wyzwanie w ramach profilaktyki.    

 

Pani Izabela Lubańska- Psycholog w ZS Nr 1 w Mławie 

Poinformowała- ,,W roku szkolnym 2021/2022- I półroczu przeprowadzono zajęcia 

edukacyjno- profilaktyczne dla uczniów z funkcjonariuszem policji nt. ,,Odpowiedzialność 

karna nieletnich, narkotyki oraz handel ludźmi”. Na bieżąco i w razie potrzeby trwa współpraca 

z Policją w sytuacjach problemowych i wymagających natychmiastowej interwencji. Ponadto 

przeprowadzono akcje i programy profilaktyczne: ,,Kampania Białych Serc przeciwko 

narkotykom i przemocy”, Światowy dzień Rzucania Palenia”, Hejt w sieci  

i Cyberprzemoc”, ,,Dopalacze”, ,,Światowy Dzień Bez Papierosa”, ,,Jak radzić sobie  

z emocjami”, ,,Depresja to zwykła choroba”, ,,Jak rozmawiać z dzieckiem o zagrożeniach 

dotyczących eksperymentowania z alkoholem?”, ,,Niewidzialne rany”, ,,Profilaktyka 

uzależnień”, ,,Kochasz życie?- Nie bierz!”, ,,Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV 

i Zwalczania AIDS”, Dbam o zdrowie bo czytam”, ,,Projekt Kulturalni- Wspólnie  

z Młodzieżowym Ruchem PCK”. 

 

Anna Radzka- Pedagog w ZS Nr 4 w Mławie 

Poinformowała: ,, W celu przeciwdziałania oraz zwalczania  uzależnień oraz przemocy, 

uczniowie w październiku  brali udział w Akcji ,,Kampania Białych Serc”. W ramach  

współpracy ze środowiskiem lokalnym w celu realizacji tematyki związanej z zagadnieniami 

uzależnienia młodzieży od środków odurzających organizowane były spotkania z 

przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Mławie –  „Siebie NIE truję – innych 

uświadamiam i szanuję!”. Głównym celem zajęć było zapobieganie i przeciwdziałanie 

uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy poprzez podniesienie świadomości, w szczególności 

dzieci i młodzieży. We wrześniu odbyły się zajęcia dla klasy III , którą przeprowadziły Panie 

psycholog z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Mławie- w zakresie przeciwdziałaniu 

uzależnień od środków psychoaktywnych. W szkole realizowany jest  Programu Profilaktyczny 

ARS- jak dbać o miłość - w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i 

innych środków psychoaktywnych. Odbywają się lekcje wychowawcze, w czasie których 

poruszane są  zagadnienia związane z przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem uzależnień 

prowadzone przez wychowawców oraz pedagoga szkolnego.  Prowadzone są  indywidualne 

rozmowy z uczniami przejawiającymi zachowania  trudne w celu motywowania do zmiany 

postaw w zachowaniu, pokazywano w jaki sposób rozwiązywać problemy, przypominano o 

przestrzeganiu zasad, tolerancji i wzajemnym poszanowaniu. Rodzicom w razie potrzeby 

wskazane  są placówki i formy pomocy specjalistycznej dla uczniów i rodzin znajdujących się 

w trudnej sytuacji”.  

 

Pani Beata Pniewska- Pedagog w SOSW w Mławie 

Poinformowała- ,,Problemy uzależnień w SOSW występują w szczątkowym stopniu, natomiast 

zauważyć można ryzykowne zachowania seksualne np. wczesna inicjacja seksualna. Nie jest 

to kierunek zarobkowy tylko doświadczenie nowych rzeczy. Niestety nie zawsze te osoby mają 

wiedzę czym takie rzeczy mogą się skończyć. Kolejną kwestią jest zaniedbanie obowiązków 

szkolnych i utrata zainteresowań. Związane jest to z pandemią, ponieważ przekaz wiedzy, który 

odbywał się za pomocą komunikatorów był mało atrakcyjny dla dzieci, ponieważ osoby 
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niepełnosprawne muszą tego doświadczać. Bardzo ważne są zasady prawidłowego odżywiania, 

zajęcia z zakresu zapobiegania zaburzeniom odżywiania, otyłości, nadwagi. Pojawiają się 

zachowania agresywne czyli nieumiejętność prawidłowej komunikacji. Są także problemy 

uczniów z brakiem umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz objawami lęków w sytuacjach 

kryzysowych. Na bieżąco prowadzona jest współpraca z kuratorami sądowymi i pracownikami 

instytucji społecznych na rzecz pomocy rodzinie.    

 

Pani Olga Wińska- Tuszyńska- Psycholog/ Pedagog w ZS Nr 3 w Mławie 

Poinformowała- ,,Poza programami profilaktycznymi realizowanymi z KPP Mława, Stacją 

Sanitarno- Epidemiologiczną skupiliśmy się na własnym, wewnętrznym cyklu warsztatów 

podwyższającym trening kompetencji społecznych. Po okresie izolacji społecznej wywołanej 

przez pandemię pojawiły się zaburzenia nerwicowe, lękowe, obniżony nastrój, zaburzenia 

nastroju. Jest to podstawowy problem i staramy się w swojej pracy wracać do korzeni. 

Pracujemy z rodziną, bo stamtąd wszystko się zaczyna. Trenujemy takie kompetencje jak 

asertywność, autoprezentacja. Dzieci nie potrafią myśleć abstrakcyjnie, nie dlatego że nie mają 

takich umiejętności tylko uważają, że jest im to niepotrzebne w dzisiejszym świecie.    

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji  

Podziękowała za przedstawienie informacji. Stwierdziła, że w każdej ze szkół problem jest 

podobny, co daje przekonanie, że spowodowane jest sytuacją w jakiej żyjemy. Dodała, że jest 

podbudowana działaniami, które dzieją się w placówkach. Profilaktyka jest bardzo szeroka  

i przemyślana.   

  

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Zabierając głos stwierdził- ,,Powstanie negatywnych zjawisk wśród młodzieży, które się 

pojawiły w związku z pandemią to było prawie pewne. W związku z tym zaangażowałem się 

w stworzenie Poradni Zdrowia Psychicznego. Niestety nie udało się tego zrobić mimo trzech 

konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Zdrowia. Założenia rządu są takie, żeby w każdym 

powiecie powstała taka Poradnia, natomiast nie będzie to łatwe, ponieważ będzie problem ze 

specjalistami.  

Dziękuję Paniom pedagogom i psychologom oraz dyrektorom szkół, za przeciwdziałanie tym 

zjawiskom. Pozytywne jest to, że pandemię mamy za sobą, że nie wróci z taką siłą.   

 

 

Punkt 6 

Informacja na temat promocji powiatu mławskiego w 2020 i 2021 roku oraz plany 

promocji na 2022 rok 

 

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Poinformował, że w roku 2020 na promocję powiatu mławskiego wydatkowano kwotę  

66 982,87 zł. W 2020 roku została zawarta roczna umowa z Pracownią Rozwoju „Inkubator" 

na transmisję i nagrywanie na nośniku sesji Rady Powiatu Mławskiego (we współpracy z 

Biurem rady powiatu). Ponadto Wykonawca zobowiązany był do przygotowania i 

zamieszczania na portalu www.codziennikmlawski.pl co najmniej 2 wywiadów w miesiącu 

udzielonych przez Kierownictwo Starostwa Powiatowego oraz Jednostek Organizacyjnych 

oraz zamiennie innych publikacji o charakterze promocyjnym. Powiat Mławski dbał o relacje 

z mediami regionalnymi nie tylko w postaci umów długoterminowych. Okresowo publikowane 

były wywiady bądź inne wydawnictwa na łamach lub na antenie mławskich środków 

masowego przekazu( naszamlawa, Pory Roku, Kurier Mławski. Tygodnik Ciechanowski, 

Gazeta Mławska). Kilkukrotnie Starosta Mławski udzielał wywiadów w telewizji TVP 3 
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Olsztyn, którego zasięg obejmuje północno wschodnią część Polski. Kolejnym elementem 

promocji były wywiady udzielane w Radio 7 przez Starostę Mławskiego jak również 

kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego. W lokalnych 

mediach zamieszczane były również wszelkie życzenia świąteczne, kondolencje itp. Przed 

budynkiem Starostwa Powiatowego ustawiona jest gablota informacyjna, którą dzierżawi 

Wydawnictwo art-grafiti i co roku jest zobligowane do wymiany nośnika reklamodawców. W 

roku 2020 zostały podjęte działania mające na celu odnowienie techniczne i aktualizację tablic 

z mapą Powiatu Mławskiego ustawionych przy ulicach Reymonta i Sienkiewicza w Mławie. 

Podpisano również umowę na realizację „Dzienników Budów Powiatu Mławskiego", który 

realizowany był w ramach sponsoringu przez firmy zlokalizowane na terenie Powiatu. Dzięki 

temu interesanci wydziału infrastruktury mogli otrzymywać je nieodpłatnie Są to płaszczyzny, 

na których prezentują się przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie powiatu. Powiat 

Mławski w ramach promocji ufundował nagrody dla uczestników Eliminacji Powiatowych 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom", wsparł 

wystawę plenerową p.n. „Pozdrowienia z Mławy „poprzez zakup banerów zawierających 

informacje historyczne. We wrześniu 2020 roku we współpracy z Gminą Stupsk zrealizowano 

zadanie polegające na organizacji uroczystości pn: „Powiatowe obchody 100- lecia wojny 

polsko - bolszewickiej na terenie Gminy Stupsk". Starosta Mławski objął Patronatem 

Honorowym następujące imprezy - XI Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Halowej 

Piłce Nożnej Rekiny Futbolu 2020, - imprezę charytatywną , której celem była zbiórka 

funduszy na rehabilitację dla Gustawa Tadrzaka, - akcję „Odblaskowi Superbohaterowie'", 

której organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Mławie, - XVI Edycję Kampanii 

Białych Serc - Europejskiego Solidarnego Protestu Przeciwko Narkotykom i Przemocy 

organizowane przez Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie - Grupa 

Zalewski. Wykonano rollupy Starosta Mławski oraz Powiat Mławski, które są przekazywane 

na wszystkie imprezy objęte patronatem Starosty Mławskiego w celach promocyjnych. Ponadto 

dział promocji zajmował się bieżącymi zakupami materiałów promocyjnych z logo Powiatu 

takimi jak: filiżanki, torby papierowe, pamięć USB, zestawy upominkowe, okładki 

introligatorskie (Starosta Mławski/Powiat Mławski), koszulki z logo powiatu, zegary, zakładki, 

długopisy zestawy piśmiennicze, kalendarze książkowe oraz trójdzielne , zestawy grillowe itp. 

Zakupione gadżety z logo Powiatu Mławskiego były przesyłane do osób, które zwracały się z 

prośba o ich udostępnienie. Do gadżetów załączane były mapy i dostępne katalogi promujące 

Powiat Mławski. Na szczeblu ogólnopolskim Powiat Mławski co roku bierze udział w 

Rankingu Powiatów i Gmin prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. Ranking jest 

jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w 

trybie on-line. Klasyfikacja prowadzona jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu 

terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; 

powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-

wiejskie oraz gminy wiejskie. Ranking trwa przez cały rok. Samorządy sklasyfikowane w 

Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w 

dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; 

rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki 

samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja 

rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz 

gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca 

krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. Kolejność w Rankingu uzależniona jest od 

wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów. W Edycji 2020 Powiat 

Mławski w swojej kategorii zajął 28 miejsce, w Edycji 2021 również pozostaliśmy na 28 

miejscu. Powiat Mławski od wielu lat należy do Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - 
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Lokalna Grupa Działania, którego celem jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 -2020 i kolejne 

perspektywy czasowe na obszarach gmin: z powiatu ciechanowskiego (gmina Glinojeck), z 

powiatu mławskiego (gminy: Strzegowo, Lipowiec Kościelny, Wiśniewo, Radzanów, Szreńsk), 

z powiatu działdowskiego (gmina Lidzbark) oraz wszystkich gmin powiatu żuromińskiego. Na 

bieżącą zamieszczane są wszystkie informacje na stronie internetowej Powiatu Mławskiego 

dot. działań Zarządu Powiatu Mławskiego, Rady Powiatu Mławskiego oraz jednostek 

organizacyjnych. Promocja Powiatu 2021 W roku 2021 na promocje Powiatu Mławskiego 

wydatkowano kwotę 68 247,97 zł. Podobnie jak w ubiegłym roku we współpracy z Biurem 

Rady Powiatu Mławskiego została podpisana roczna umowa z Pracownią Rozwoju „Inkubator" 

na transmisję i nagrywanie na nośniku sesji Rady Powiatu Mławskiego. Ponadto Wykonawca 

zobowiązany był do przygotowania i zamieszczania na portalu www.codziennikmlawski.pl co 

najmniej 2 wywiadów w miesiącu udzielonych przez Kierownictwo Starostwa Powiatowego 

oraz Jednostek Organizacyjnych oraz zamiennie innych publikacji o charakterze promocyjnym. 

Poza tym w miarę zapotrzebowania publikowane były artykuły dot. realizacji bieżących zadań 

Powiatu w lokalnej prasie i mediach. Na początku roku zostało zawarte porozumienie dot. 

medialnej i partnerskiej współpracy z Radiem Rekord, które miało na celu promocje Powiatu 

Mławskiego poprzez emisję wszystkich przesyłanych materiałów informacyjnych. W 2021 

roku został przygotowany i wykonany folder „Inwestycje Powiatu Mławskiego 2019-2021" w 

ilości 2 000 sztuk. Materiał ten został rozprowadzony po wszystkich gminach Powiatu 

Mławskiego jak również trafił do jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego. Poza tym 

był on wysyłany do wszystkich osób zwracających się o materiały promocyjne więc można 

stwierdzić, że była to dystrybucja ogólnopolska. W ramach promocji Powiat Mławski 

ufundował koszulki dla pielgrzymów Grupy Miedzianej na 40 Pieszą Pielgrzymkę Diecezji 

Płockiej na Jasną Górę. Na prośbę Fundacji im. Wincentego Witosa na Rzecz Wspierania 

Inicjatyw w zakresie Rozwoju Wsi przekazano gadżety reklamowe jako nagrody dla dzieci z 

Powiatu Mławskiego przebywających na koloniach w Stegnie. KGW „JARZĘBINA" Budy 

Matusy zwróciło się z prośbą o wsparcie finansowe transportu na III Mazowiecki Kongres 

KGW, gdzie reprezentowały Powiat Mławski. Zarząd oczywiście przychylił się do prośby i 

dofinansował wyjazd. KGW „Bogurzynianki" otrzymało dofinasowanie na obsługę festynu z 

okazji uroczystego otwarcia. Zakupiono nagrody z okazji II Spartakiady Kół Gospodyń 

Wiejskich Powiatu Mławskiego. Zlecono wykonanie dyplomów grawerowanych z okazji 

jubileuszów OSP na terenie Powiatu Mławskiego oraz z okazji 20 lecia PODN Mława. Dział 

Promocji na prośbę Związku Powiatów Polskich, który zamierzał wydać publikację na temat 

wszystkich starostów, przygotował i przesłał biografie wszystkich Starostów Powiatu 

Mławskiego. Starosta Mławski objął Patronatem Honorowym następujące imprezy: - IX 

Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Zdzisława Skwary na wniosek Państwowej Szkoły 

Muzycznej I i II st. i m. A. Krzanowskiego w Mławie, - Powiatowy konkurs profilaktyczny pn. 

„Ekipa T.A.K. - Bezpieczeństwo" organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Mławie, 

- „Mazowsze Północne - Białe Plamy" na wniosek Fundacji Wszystkie Mazurki Świata Ponadto 

dział promocji zajmował się bieżącymi zakupami materiałów promocyjnych z logo Powiatu 

takimi jak: zestawy piśmiennicze, kredki świecowe, karteczki samoprzylepne, torby sportowe, 

breloki, narzędzia wielofunkcyjne, opaski samozaciskowe, pamięć usb, kalendarze książkowe 

oraz trójdzielny, stacje pogody, latarki, torby, kubki, parasole itp. Jeżeli chodzi o plany związane 

z promocją na rok 2022 to w większości są to powtarzalne elementy tzn. zamieszczanie 

materiałów w lokalnej prasie oraz na naszej stronie internetowej, zlecenie wykonania gadżetów 

i kalendarzy na rok 2023. Z perspektywy 2 ostatnich lat mając na względzie pandemię Covid 

ciężko planować konkretne działania, ponieważ z doświadczenia wiemy, że po mimo zamierzeń 

wiele imprez promocyjnych zostało odwołanych. Dział promocji na bieżąco uczestniczy w 

działaniach mających na celu promocję Powiatu Mławskiego.     
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Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Stwierdził, że powiat mławski jest członkiem Lokalnej Grupy Działania. Czy z tego tytułu 

opłacane są jakieś składki? Czy można realizować jakieś działania ze środków, które pozyskuje 

Lokalna Grupa Działania w ramach środków UE? 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że są realizowane projekty głównie z gminami. W najbliższym czasie będzie 

Lokalna Grupa Działania w Strzegowie. Ma to związek z przedstawianiem polskiej kultury, 

tradycji. W ramach LGD organizowane są różne wyjazdy zagraniczne. Najwięcej na temat 

Lokalnej Grupy Działania powiedziałby Pan Witold Żerański- Dyrektor PUP w Mławie.  

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji 

Stwierdził- ,,Byłem inicjatorem, żeby taki punkt znalazł się w porządku obrad Komisji.  

Nie chciałbym dokonywać tego w kategoriach krytyki obecnego czy poprzedniego Zarządu 

Powiatu tylko ma wymiar raczej długofalowy. W porównaniu do innych samorządów powiat 

mławski trochę za mało przykłada uwagi do kwestii promocji. Z punktu widzenia samorządu 

promocja jest ważna, np. w kwestii działań zewnętrznych takich jak pozyskiwanie środków z 

zewnątrz. Wielu mieszkańców, młodzież nie ma nawet pojęcia, że szkoły do których 

uczęszczają są szkołami powiatowymi. Nie mam żadnych zastrzeżeń do środków 

przeznaczanych na promocję. W innych samorządach myli się promocję samorządu z promocją 

organu władzy.  Nie wiem czy do końca wypracowana w powiecie jest pewna misja, jak chcemy 

się przedstawiać. Można odczuć brak uzgodnień rangi w niektórych świętach, nie wiadomo czy 

powiat jest organizatorem czy jest zaproszony. Dobrze, że powiat nie przeznacza zbędnych 

środków na wydawanie gazet tylko prowadzi stronę internetową. Powinna ona jednak być 

rozwijana na bieżąco. Dopiero po 7 marca pojawiła się informacja na stronie powiatu 

mławskiego na temat problemu uchodźczego. Poza tym nie wystarczy dziś strona internetowa, 

ważne są profile społecznościowe. Jeśli Starostwo Powiatowe w Mławie nie ma swojego 

profilu na Facebooku to jest porażka. Miasto Mława, Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, 

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, Starostwo Powiatowe w Żurominie mają swoje profile 

na Facebooku. Może w przyszłym roku udałoby się wydać informator turystyczno- historyczny.    

Można byłoby także pomyśleć o nagrodzie Starosty za działalność kulturalną, naukową,  

za animację społeczną”.    

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Powiedział- ,,Słowa te przyjmuję jako sugestie, rady. Rozmiar promocji to środki finansowe. 

Powiat mławski w porównaniu do innych samorządów np. Miasta Mława posiada środki 

finansowe nieporównywane mniejsze na promocję. Mimo to próbujemy pozytywnie zmieniać 

ten obraz, np. powstała nowa strona internetowa, gdzie informacje są w miarę aktualne. Osoba, 

która zajmuje się stroną internetową przebywa na zwolnieniu lekarskim, więc to spowodowało, 

że informacje dotyczące wojny pojawiły się z opóźnieniem. Dokonane zostały zmiany w 

Wydziale, osoba z Biura Rady Powiatu będzie wspierała osobę, która zajmowała się stroną 

internetową. Wiele osób mówiło, że Starosta się nie promuje, natomiast nie mam pędu do 

osobistego promowania aczkolwiek rozumiem rolę promocji powiatu. Staramy się informować 

na bieżąco o tym, co się dzieje w powiecie mławskim”.     
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Punkt 7 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

• ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej publicznym  

i niepublicznym szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego; 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że zmiany są następujące: tryb był załącznikiem w poprzedniej uchwale, teraz 

tryb stanowi treść uchwały. W § 4 usunięty zostaje ust. 1, który brzmi ,,Dotacja przekazywana 

jest na każdy bieżący miesiąc na każdego ucznia danej szkoły, słuchacza, kursu 

kwalifikacyjnego na podstawie informacji i organu prowadzącego szkołę”. Następnie zostają 

przeredagowane niektóre punkty, np. ust. 3 brzmiał ,,Podmiot dotowany zobowiązany jest do 

złożenia korekty informacji w zakresie zwiększającej się lub zmniejszającej się liczby 

uczniów”. Teraz punkt ten otrzymuje brzmienie: ,,Podmiot dotowany składa korektę informacji 

w zakresie zwiększającej się lub zmniejszającej się liczby uczniów”. W § 4 zapis 

brzmiał: ,,Dokumenty księgowe z tytułu wydatkowania dotacji należy opisać w następujący 

sposób (…)”, natomiast teraz zapis brzmi: ,,Na dochodach księgowych finansowanych z dotacji 

umieszcza się na trwałe opis określający nazwę szkoły i kwotę, która została sfinansowana z 

dotacji”. W załączniku Nr 1 Wniosek o udzielenie dotacji na rok budżetowy dodana jest 

kolumna ,,nauczanie indywidualne”. W tym załączniku w pouczeniu wykreśla się pkt. 2  

w brzmieniu: ,,W przypadku zmian danych zawartych we wniosku należy niezwłocznie 

poinformować o zaistniałych zmianach Starostwo Powiatowe w Mławie”. W załączniku Nr 3 

do uchwały- w informacji miesięcznej o faktycznym uczestnictwie uczniów na obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych dodaje się nauczanie indywidualne. W załączniku Nr 5 dotyczącym 

rozliczania dotacji budżetowej na prowadzenie danej szkoły doprecyzowano informację  

o wydatkach na kształcenie specjalne. Do tej pory koszty na kształcenie specjalne były ujęte w 

tabeli ogólnej, teraz dodana jest część C, gdzie koszty musi wykazać dana szkoła.     

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej 

publicznym i niepublicznym szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

 

• określenia zakresu pomocy Powiatu Mławskiego obywatelom Ukrainy. 

 

Pan Tomasz Dobrosielski- Kierownik Działu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 

Poinformował, że określa się zakres pomocy Powiatu Mławskiego obywatelom Ukrainy, 

polegającej na: 

1) Ustaleniu i prowadzeniu miejsc tymczasowego zakwaterowania w obiektach będących 

własnością powiatu, 

2) Organizacji i udzielaniu wyżywienia dla uchodźców przebywających w obiektach 

wskazanych w pkt 1, 

3) Organizacji, koordynacji i udzielaniu innych działań pomocowych, w tym objęcie 

młodzieży kontynuowaniem nauki w szkołach ponadpodstawowych i szkołach 

specjalnych, 

4) Pomocy w dostępie do lokalnego rynku pracy, 

5) Dostępie do opieki medycznej. 
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Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Zapytał czy powiat mławski będzie korzystał z ustawy i ze środków w wys. 40 zł. na dobę? 

Czy Wojewoda przekazał jakieś środki dla samorządów?     

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że na chwilę obecną Wojewoda nie przekazał żadnych środków finansowych. 

Powiat mławski posiada środki w wys. 137 000,00 zł. na tzw. zarządzanie kryzysowe i na razie 

przeznaczane są na wyżywienie. Może się jednak zdarzyć, że powiat będzie musiał sięgnąć po 

środki własne. Zarząd Powiatu będzie starał się robić wszystko w miarę oszczędnie.  

 

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie  określenia zakresu pomocy Powiatu Mławskiego obywatelom Ukrainy.     

 

 

Punkt 8 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji 

Powiedział- ,,Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia wypracował 

zmianę dotychczasowego sposobu naboru do szkół. Jest większy rocznik, więc miała być 

zaplanowana większa liczba klas, natomiast podjęto decyzję, żeby nie tworzyć większej ilości 

klas a zwiększyć liczbę uczniów w klasach. Do tej pory był system 24 osób w klasach, 

natomiast teraz będzie po 30. Głównym powodem była kwestia finansowa. W 2017 r. poprzedni 

Zarząd Powiatu Mławskiego w czasach kiedy spadała liczba uczniów w szkołach średnich 

przyjął rozwiązanie, że klasach będzie po 24 uczniów. W 2018 r. rodzice zorientowali się, że 

następuje pogorszenie w wynikach nauki języków obcych. Napisano nawet petycję, jednak ze 

względów finansowych nie zostało to wdrożono. W 2019-2020 doszła nowa okoliczność czyli 

zmiana reformy edukacji, co dla powiatu oznaczało podwójny rocznik. W 2018 r. doszedł 

jeszcze nowy czynnik, który nie był uwzględniony, tzn. system dojazdów do szkół. W szkołach 

powstała silna presja czasu pracy, od 5 lekcji są 5 minutowe przerwy, żeby młodzież mogła po 

7 lekcji skończyć o godz. 1410 bo mają już autobusy. Kolejnym czynnikiem była pandemia, 

gdzie klasa 24 osobowa była jak najbardziej korzystna. Każda mniejsza liczba uczniów on-line 

zwiększała sensowność tych zajęć. Pandemia nie jest zakończona, mimo że nie ma maseczek. 

Sama zmiana jest problemem, a teraz to regres. Zmiana powstała także przy okazji uchodźców. 

Nawet jak wojna się zakończy, to część z tych uczniów zostanie w Polsce, będzie to wymagało 

indywidualizacji. Będzie to wymagało specyficznej pracy. Trzeba wziąć także pod uwagę plan 

lekcji, z języków obcych będzie podwójna grupa. Pod względem finansowym nie będzie miało 

to realnego uzasadnienia a szkoły będą miały barierę planu, ponieważ z w-fu trzeba i języków 

obcych będzie robić podział, poza tym musi być dostępność sali, wydłuży się plan lekcji, będzie 

to rzutowało na dojazdy. Może być problem ze złożeniem planu lekcyjnego.” 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Powiedział- ,,Powiat mławski nie jest jedynym powiatem, który będzie miał 30 uczniów  

i więcej. Problem są oczywiście środki finansowe, Zarząd szuka optymalizacji wydatków w 

oświacie. Z każdym rokiem do oświaty dokładane są coraz większe środki, a to jest próba żeby 

tych wydatków było mniej.” 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia  

Poinformowała, że jest to jedna z optymalizacji kosztów na oświatę. Jest możliwość tworzenia 
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grup między oddziałowych czyli języki obce i w- f dzieli się w obrębie dwóch oddziałów 

pierwszych. W Liceum czteroletnim w całym cyklu nauczania przybywa 35 godzin, więc będą 

realizować je nauczyciele zatrudnieni. Do tej pory optymalnym było 24 osoby w oddziale. 

Oprócz nauczycieli uczący danych przedmiotów są nauczyciele bibliotekarze, pedagodzy, 

psycholodzy. Jeśli koszty mają być optymalizowane, to najlepszym rozwiązaniem jest 

zwiększenie liczebność oddziałów.            

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji 

Zapytał- Wyliczenia szczegółowe po zmianie były oparte o przyjęcie jakiej liczby grup? Jaki 

został przyjęty standard liczby grup z języków obcych i w-f jeśli to jest dopiero przedmiotem 

płynności?   

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia  

Odpowiedziała, że są to koszty na jeden oddział. Przy 24 osobach nie ma podziału na grupy na 

językach obcych a przy 30 osobach wzrasta o 9 godzin.   

 

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Zapytał- jaka będzie liczba godzin przy 24- osobowym oddziale i 30- oddziale?  

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia  

Odpowiedział, że przy 24 osobowym oddziale wzrośnie o 5 oddziałów i o 170 godzin 

tygodniowo.  

 

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Odpowiedział, że Rada Powiatu nie może powiedzieć jaki model organizacyjny ma przyjąć 

Zarząd Powiatu do organizacji oświaty w danym roku. Rada Powiatu ma subwencję i może 

sugerować.  

 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu 

Mławskiego o ponowne rozważenie organizacji ilości oddziałów i liczby uczniów w oddziałach 

w klasach pierwszych w roku szkolnym 2022-2023.  

 

 

Punkt 9 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji  

Zamknęła trzydzieste pierwsze posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, 

podziękowała radnym oraz zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

                                                                                                                Elżbieta Bieńkowska 

 

 
Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

31.03.2022 r. 


