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Protokół Nr 32/2022 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

Rady Powiatu Mławskiego  

odbytego w dniu 25 kwietnia 2022 roku 

pod przewodnictwem 

Pani Elżbiety Bieńkowskiej– Przewodniczącej Komisji  

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji 

Otworzyła trzydzieste drugie posiedzenie Komisji , powitała Członków Komisji i zaproszonych 

gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji 

Poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, wobec czego obrady są 

prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 31/2022 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

1. Otwarcie porządku obrad 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad 

5. Informacja na temat funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mławie w okresie 

pandemii Covid-19, skala potrzeb pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży wywołanych 

pandemią. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

relacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi za 

2021 rok. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji. 

 

 

 

 



 

Punkt 5 

Informacja na temat funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mławie w 

okresie pandemii Covid-19, skala potrzeb pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży 

wywołanych pandemią. 

 

Pani Izabela Wiśniewska- Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mławie  

Poinformowała, że w okresie pandemii covid-19 i nauczania zdalnego Poradnia pracowała w trybie 

stacjonarnym. Planowo odbywały się zajęcia diagnostyczne i terapeutyczne na terenie poradni. 

Ponadto miały miejsce konsultacje z rodzicami, którzy zgłaszali się  z problemami wychowawczymi 

z dziećmi w związku z izolacją społeczną. Zaobserwowano wzmożoną potrzebę konsultacji związaną 

z problemami natury emocjonalnej dzieci, problemów w nauce w systemie zdalnym, pogarszającymi 

się relacjami w kontaktach z rówieśnikami, czy niekonstruktywnym spędzaniem czasu wolnego. 

Dodatkowo zwiększyła się ilość badań diagnostycznych pod kątem nauczania indywidualnego, co 

według hipotez Poradni wynika z izolacji społecznej dzieci i młodzieży. Stworzony został program 

reintegrujący grupę do pracy w warunkach klasowych/szkolnych, by ułatwić dzieciom powrót do 

szkoły i ponownie zintegrować się z zespołem klasowym. W zaproponowanym programie 

przygotowano scenariusze zajęć na lekcjach wychowawczych. Zorganizowano Sieć Współpracy 

psychologów i pedagogów szkolnych na temat „Pandemia covid-19, a funkcjonowanie 

psychospołeczne uczniów”, w celu analizy zachowań prospołecznych uczniów w trakcie i po okresie 

pandemii, wpływu pandemii na ich psychospołeczne i rodzinne funkcjonowanie. W Zespole Szkół 

Nr 4 w Mławie przeprowadzono Radę Pedagogiczną dla nauczycieli na temat przyczyn, objawów i 

skutków depresji oraz sposobów pomocy z perspektywy wychowawcy klasy, nauczyciela- jako 

wynik izolacji społecznej. Analiza dokumentacji kart indywidualnych uczniów wskazuje na 

zwiększoną liczbę w okresie pandemii młodocianych ciąż (6). W żadnym innym roku na przestrzeni 

lat nie zanotowano tak zwiększonej liczby wniosków o potrzebie nauczania indywidualnego w 

związku z ciążą zagrożoną, co daje podstawę do postawienia hipotezy, że są one wynikiem pandemii 

oraz braku konstruktywnych wpływów wychowawczych rodziców w okresie nauczania zdalnego.  

W wielu przypadkach uczniowie wymagali konsultacji psychiatrycznej. Uczniowie korzystali na 

terenie placówki ze wsparcia psychologicznego, którego do aktualnej pory wielu z nich wymaga, w 

wielu przypadkach stan dziecka zagrażał jego zdrowiu i życiu, w tych przypadkach dzieci 

przyjmowane były w trybie pilnym. W trakcie nauczania zdalnego zwiększyła się ilość wpływających 

wniosków na ogólną diagnozę pod kątem trudności szkolnych- tj. brak motywacji do nauki, trudności 

w opanowaniu materiału edukacyjnego, słaba frekwencja na zajęciach szkolnych. Aktualnie Poradnia 

odnotowuje znaczny wzrost zapotrzebowania szkół na zajęcia warsztatowe w klasach, Rad 

Pedagogicznych i zebrań z rodzicami- szczególnie z obszarów wiejskich. Niektóre ze szkół zgłaszają 

zapotrzebowanie na zajęcia we wszystkich oddziałach klasowych od klasy 1 do 8, co generuje od 

pracowników poradni pracę w terenie. W związku z tym, czas oczekiwania na diagnozę  w Poradni 

ulega wydłużeniu.  

Poradnia od wielu lat dysponuje 12 etatami pedagogicznymi, które w opinii  dyrektora, obserwacji i 

monitoringu potrzeb klientów, świadczy, iż ilość ta jest niewystarczająca. Problemy emocjonalne i 

psychiczne dzieci i młodzieży według badań Instytutu Neurologii i Psychiatrii są coraz częstsze, 

większe i mają coraz bardziej skomplikowany charakter, co wymaga często natychmiastowej i 

długotrwałej interwencji i nie może mieć charakteru grupowego. To powoduje, że aktualnie wydłuża 

się czas oczekiwania na diagnozę i terapię w poradni. Do 25 kwietnia br wpłynęło 687 zgłoszeń/ 

wniosków na diagnozę. W większości przypadków zgłoszenia dotyczą problemów w nauce i 

zachowaniu.  

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji 

Podsumowała, iż szkoda, że nie udało się stworzyć w Mławie Poradni Psychiatrycznej, ale myśli, że 

starania w tym kierunku będą dalej prowadzone. 

 



Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Zapytał z czego wynika dana ilość osób w poradni na stanowiskach pedagogicznych, 

psychologicznych, czy regulują to jakieś przepisy? 

 

Pani Izabela Wiśniewska- Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mławie  

Odparła, że dokładnie nie udzieli odpowiedzi, ponieważ nie posiada takiej wiedzy. Dodała, że 

Poradnia posiada wykaz arkusza, na którym ujęta jest ilość dzieci w szkołach. Ilość dzieci generalnie 

się nie zwiększa, a wręcz odwrotnie, bo zmniejsza. Mimo, że dzieci jest mniej, to potrzeba pomocy 

wzrasta. 

 

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Dopytał o ilość psychologów na terenie gmin powiatu? 

 

Pani Izabela Wiśniewska- Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mławie  

Odpowiedziała, że żadna szkoła z terenu gmin w powiecie nie posiada psychologa. Natomiast 

pedagodzy są, ale nie we wszystkich szkołach. 

 

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Podsumował, że bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie chociaż jednego psychologa na 

szkoły w każdej z gmin. Byłoby to duże ułatwienie, i pomoc. Mimo, że liczba dzieci się zmniejsza, 

to ilość potrzebujących wsparcia i pomocy psychologicznej wzrasta.  

 

Pani Izabela Wiśniewska- Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mławie  

Dodała, że są to problemy cywilizacyjne, i nie tylko dzieci chorują, dorośli także. Ponadto poradnia 

ma 30 dni na wydanie orzeczenia o kształceniu specjalnym, co nie jest prostą sprawą.  

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji  

Dopytywał o uprawnienia i działania koordynacyjne poradni w odniesieniu do szkół z terenu całego 

powiatu mławskiego. 

 

Pani Izabela Wiśniewska- Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mławie  

Wiedząc, że zaistniał dany problem poradnia przygotowuje konkretny program, który zostaje 

rozesłany do szkół, po to, żeby na lekcjach wychowawczych przeprowadzono cykl zajęć. Ponadto,  

pracownik Poradni pojawia się na Radzie Pedagogicznej, żeby przeszkolić Radę, na co zwracać 

uwagę, gdzie pokierować i jak postępować. Są to podstawowe rzeczy jakie Poradnia może wykonać 

w szkołach. Dodała, że Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna na terenie powiatu jest jedynym 

ośrodkiem diagnozującym.  

 

Punkt 6 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z relacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami 

pozarządowymi za 2021 rok. 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Program, który był realizowany w 2021 roku, na którego przeznaczono kwotę 120 tys. zł. został  

realizowany w czterech obszarach:  dotacje z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 17 tys. zł, dotacje 

z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych- 16 tys. 600 zł, dotacje z zakresu działań na 

rzecz kultury i sztuki – 29 tys. zł, dotacje z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu–  

57 tys. 400 zł. Pieniądze zostały podzielone proporcjonalnie do potrzeb i zainteresowań. Współpraca 

odbywa się na dwóch płaszczyznach: finansowej i poza finansowej.  W przypadku dotacji z zakresu 

ochrony i promocji zdrowia organizacje pozarządowe  mogły wybrać sobie jedno z  trzech możliwych 

do realizacji zadań- podpisano pięć umów i każda z nich została zrealizowana. W drugim obszarze, 



czyli dotacji z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, także zaproponowane zostały 

trzy różne zadania, podpisano cztery umowy, i każdą zrealizowano.  W trzecim obszarze dotacji na 

rzecz kultury i sztuki zaproponowano pięć różnych tematycznie zadań, zawartych zostało dwanaście 

umów, z czego pojawiła się jedna rezygnacja. Ostatni obszar to kultura fizyczna i sport, gdzie 

zaproponowano pięć zadań i zawarto 27 umów, pojawiła się jedna rezygnacja. Na przeznaczoną 

kwotę 120 tys. zł na realizację tego programu wykorzystano 101 tys. zł. Łącznie zawarto 48  umów, 

w tym dwie rezygnacje.  

W kwestii pozafinansowego wsparcia organizacji, to powiat mławski umożliwił i wsparł realizację  

tych zadań poprzez umożliwienie bezpłatnego przeprowadzenia na terenie powiatowych obiektów 

sportowych, ponadto sprawował patronat nad zadaniami, oraz udzielono organizacjom wsparcia  np. 

w przygotowywaniu dokumentacji oraz w kwestii rozliczeń i sprawozdań.  

 

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Analizując sprawozdanie zauważył, że co roku coraz bardziej uaktywniają się Koła Gospodyń 

Wiejskich. Zapytał, czy Pani dyrektor posiada wiedzę na temat ilości KGW w powiecie? 

 

Pani Jolanta Karpińska- Członek Komisji  

Udzieliła odpowiedzi radnemu, mówiąc, że wszystkie koła rejestrują swoją działalność w Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Łącznie na terenie powiatu zarejestrowano  33 Koła, oraz 

kolejne trzy Koła złożyły wnioski o wpis do rejestru.  

 

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Zaapelował, żeby informować władze gminy o możliwości pozyskania środków przez Koła 

Gospodyń Wiejskich oraz żeby zorganizować spotkanie, podczas którego zostanie ta możliwość 

szczegółowo omówiona. 

 

Pani Jolanta Karpińska- Członek Komisji  

Uzupełniła swoją wypowiedz informacją, że takie spotkanie dla Kół zarejestrowanych i nie 

zarejestrowanych miało  miejsce 2 kwietnia br. Poruszono wówczas tematy: rozliczania Kół z 

urzędem skarbowych, rejestracji Kół , oraz program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Zwróciła także uwagę na różnicę w wysokości przyznawanej dotacji w odniesieniu do miasta Mława.  

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji 

Zaznaczył, że powinno mieć miejsce poszukiwanie imprez wychodzących poza wymiar gminny, oraz 

wyraził uznanie dla organizacji, które w sposób stały prowadzą wszelkiego rodzaju działania. Odniósł 

się tutaj do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością, czy warsztatów terapii. Wspomniał również o wsparciu powiatu wydania 

książki dr Leszka Arenta. Wyraził swoje zadowolenie z wzrostu zainteresowania dotacjami oraz 

ilością wniosków. Zapytał czy  były odrzucone wnioski i ograniczone środki? 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że jeżeli wnioski spełniają wymogi formalne to  nie zostaje odrzucony żaden wniosek. 

W roku 2021 został odrzucony jeden wniosek z powodów formalnych, ale organizacja naniosła 

poprawki i złożyła ponownie wniosek. 

 

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w 

sprawie przyjęcia sprawozdania z relacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z 

organizacjami pozarządowymi za 2021 rok. 

 

 

 



Punkt 7 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji  

Nawiązał do petycji dotyczącej liczby uczniów w klasach w szkołach powiatowych oraz do tego, że 

w szkołach przybywa uczniów z problemami i potrzebami – pod kątem pomocy psychologicznej i 

pedagogicznej. Dodał, że pod tym kątem zwiększanie liczby uczniów nie sprzyja pracy z takimi 

uczniami z perspektywy szkół. Zapytał, czy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajmowała się tą 

sprawą? 

 

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Odpowiedział, że tak oraz że Komisja skierowała tą sprawę do rozpatrzenia na najbliższym 

posiedzeniu Zarządu Powiatu. Po tym jak Zarząd się ustosunkuje, Komisja spotka się ponownie i 

podejmie stosowną uchwałę.  

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Przypomniał, że reakcja Zarządu Powiatu na problemy istniejące w szkołach miała miejsce dwa lata 

temu poprzez zwiększenie w szkole wymiaru zatrudnienia psychologa.  

 

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Podsumował, że tego typu zmiany organizacyjne powinny mieć miejsce znacznie wcześniej, nie w 

momencie zbliżającego się terminu sporządzania projektów organizacyjnych.  

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji  

Przyznał rację swojemu przedmówcy. Dodał, że te zmiany i informacja Zarządu powinny mieć 

miejsce w listopadzie/ grudniu, w czasie, kiedy ustalano budżet.  

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Wtrąciła, że klasy 30- osobowe funkcjonują od ubiegłego roku. Ze względu na zainteresowanie 

kształceniem w poszczególnych zawodach dyrektorzy występowali o zwiększenie. Z liczbą 

oddziałów wiąże się zatrudnianie nauczycieli, więc albo zostaną przeznaczone większe środki na 

oświatę albo będą mieć miejsce starania optymalizowania nie łamiąc prawa.  

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji 

Stwierdziła, że jeżeli w przyszłości będzie miał miejsce zamiar poważnej reorganizacji oświaty, to 

należy przed uchwaleniem budżetu poinformować radnych. 

 

 

Punkt 8 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji 

Zamknęła trzydzieste drugie posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, podziękowała 

radnym oraz zaproszonym gościom. 

 

                                                                                                              Przewodnicząca Komisji 

 

                                                                                                               Elżbieta Bieńkowska 

 
Sporządziła  

Sylwia Krupińska 

29.04.2022r. 


