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Br. 0012.3.2022 

 

Protokół Nr 32/2022 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rady Powiatu Mławskiego  

odbytego w dniu 26 kwietnia 2022 roku  

pod przewodnictwem 

Pana Jacka Szlachty– Przewodniczącego Komisji  

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji 

Otworzył trzydzieste drugie posiedzenie Komisji, powitał Członków Komisji i zaproszonych 

gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji 

Poinformował, że posiedzeniu uczestniczyło 3 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. 

 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji 

Zaproponował następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie porządku obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

• przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Mławie za rok 2021; 

• przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Mławskim za rok 2021; 

• przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Mławskiego z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok. 

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji. 
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Punkt 5 

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

• przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Mławie za rok 2021; 

 

Pani Urszula Krajewska- Dyrektor PCPR w Mławie 

Poinformowała, że w roku 2021 realizowane były zadania z zakresu pomocy społecznej, 

polityki prorodzinnej i wspierania osób niepełnosprawnych. Ponadto prowadzona była obsługa 

środków finansowych PFRON. Łączny budżet Powiatowego Centrum wraz ze środkami 

pozabudżetowymi to 5 000 000,00 zł. Zatrudnionych było 17 pracowników na 15,2%.  

Na 31.12.2021 r. było 69 rodzin zastępczych, w tym 1 Rodzinny Dom Dziecka. Struktura rodzin 

przedstawiała się następująco: 14 rodzin niezawodowych, w których przebywało 15 dzieci;  

3 rodziny zawodowe dla 10 dzieci; 1 Rodzinny Dom Dziecka, w którym przebywało 9 dzieci  

i 51 rodzin spokrewnionych dla 76 dzieci. W roku poprzednim udało się utworzyć 13 rodzin 

zastępczych, w tym 1 rodzinę zawodową. Łącznie na świadczenia wraz z wynagrodzeniami dla 

rodzina zastępczych wydatkowana została kwota ponad 1 306 000,00 zł. Powiatowe Centrum 

prowadziło również obsługę i finansowanie programu 500+ na dzieci, które przebywały w 

pieczy zastępczej. W ubiegłym roku od 1 czerwca zmieniły się kwoty świadczeń na dzieci.  

W roku 2021 r. uchwałą Rady Powiatu Mławskiego podwyższono wynagrodzenie dla rodzin 

zawodowych oraz osób prowadzących Rodzinne Domy Dziecka. Gminy, które partycypują w 

kosztach utrzymania dzieci z ich terenu musiały wypłacić kwotę ponad 411 537 zł. Jeżeli 

dziecko uzyska pełnoletność może pozostać w rodzinie zastępczej lub może rozpocząć proces 

usamodzielnienia. W ubiegłym roku 6 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na 

usamodzielnienie, 10 kontynuowało naukę i 4 osoby otrzymały pomoc w formie rzeczowej na 

zagospodarowanie.      

Na rehabilitację społeczną wydatkowano kwotę 1 009 682,00 zł. Łącznie złożonych było 792 

wnioski. Dofinansowanie otrzymało 485 osób.  

Przy PCPR funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, do którego w 

roku ubiegłym wpłynęło 1124 wnioski. Wydano łącznie 1066 orzeczeń, 130 legitymacji oraz 

152 karty parkingowe. Budżet wynosił 196 250 zł. i wydatkowany został w całości.    

 

Pani Barbara Gutowska- Członek Komisji 

Zapytała jaką kwotą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyposaża osoby 

usamodzielniające się? 

 

Pani Urszula Krajewska- Dyrektor PCPR w Mławie 

Odpowiedziała, że kwota na usamodzielnienie zależy od tego, ile lat osoba przebywa w danej 

formie pieczy zastępczej, ale mniej więcej jest to kwota 3000-4000 zł.   

 

Pani Barbara Gutowska- Członek Komisji 

Zapytała kto pełni obecnie funkcję kierownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności.  

 

Pani Urszula Krajewska- Dyrektor PCPR w Mławie 

Odpowiedziała, że kierownikiem jest Pani Joanna Sieńska- Lampkowska.  

 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie za 

rok 2021. 
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• przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Mławskim za rok 2021; 

 

Pani Urszula Krajewska- Dyrektor PCPR w Mławie 

Poinformowała, że na 31.12.2021 r. liczba ludności w powiecie mławskim to 71978 osób, czyli 

ok. 800 os. więcej niż w roku poprzednim, większość stanowiły kobiety. Osób w wieku 

przedprodukcyjnym było 21%, w wieku produkcyjnym 60% a w wieku poprodukcyjnym 19%. 

Według stanu na 31 grudnia liczba os. bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Mławie 

wynosiła 1643 osoby. Zasoby instytucjonalne są na bardzo dobrym poziomie, ponieważ, od 

początku powstania powiatu powstał Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom 

Samopomocy, Zespół Ośrodków Wsparcia, Domy Dziecka w Kowalewie. W przyszłości warto 

byłoby utworzyć Warsztaty Terapii Zajęciowej.   

Środki na zadania z zakresu polityki społecznej w obrębie powiatu to kwota 9 392 553,00 zł., 

z tego w budżecie PCPR 4 566 766 zł.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie 

przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Mławskim za rok 2021. 

 

 

• przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Mławskiego z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok. 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że Program Współpracy za 2021 r. był realizowany na dwóch płaszczyznach- 

finansowej i pozafinansowej oraz w 4 obszarach: ochrona i promocja zdrowia; działania na 

rzecz osób niepełnosprawnych; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; kultury i sztuki.  

W zakresie ochrony i promocji zdrowia plan przeznaczony na realizację zadań obejmował 

10 500 zł. Podpisano 5 umów i wszystkie zostały zrealizowane. Przekazane środki na ochronę 

i promocję zdrowia w kwocie 9 500,00 zł. zrealizowano w całości. Przeznaczone środki na ten 

cel zostały wykorzystane przez organizacje pozarządowe w 90,5%. W działalności na rzecz os. 

niepełnosprawnych plan wynosił 14100 zł. Zawarto 4 umowy i wszystkie zrealizowano. 

Wykorzystano środki w wys. 11600 zł. Plan w dziale kultura i sztuka wynosił 31500 zł. 

Podpisano 12 umów ale ostatecznie zrealizowano 11, ponieważ była 1 rezygnacja. 

Wykorzystano środki w kwocie 25900 zł. W dziale upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

plan wynosił 63900 zł. Podpisano 27 umów, natomiast była 1 rezygnacja czyli zrealizowano  

26 na kwotę 54650 zł.           

Razem w 4 obszarach zawarto 48 umów, natomiast zrealizowano 46 ze względu na  

2 rezygnacje.  

Współpraca w obszarze pozafinansowej polegała głównie na tym, że powiat mławski 

umożliwiał organizacjom bezpłatnie realizację zadań  na terenie obiektów sportowych. Poza 

tym powiat przekazywał informację o zewnętrznych możliwościach finansowania zadań  

z innych funduszy. Starosta Mławski sprawował patronat nad realizowanymi przez organizacje 

zadaniami. Powiat udzielał także wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym 

zarówno w pisaniu wniosków jak i w sprawozdaniach.         

 

 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Mławskiego  

z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.  
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Punkt 6 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pani Barbara Gutowska- Członek Komisji 

Zapytała czy na Mławskiej Hali Sportowej nadal przebywają uchodźcy z Ukrainy? 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Potwierdziła, że w Mławskiej Hali Sportowej nadal mieszkają uchodźcy z Ukrainy. 

 

Pan Jan Salwa- Członek Komisji 

Zapytał ile osób z Ukrainy przebywa w MHS? 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że w MHS przebywa ok. 90 osób.  

 

  

Punkt 7 

Zamknięcie posiedzenia.  

 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji  

Zamknął trzydzieste drugie posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, podziękował 

radnym oraz zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                 Jacek Szlachta 

 
Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

29.04.2022 r.  


