
Załącznik do uchwały Nr XXXVI/264/2022
                                                                                                              Rady Powiatu Mławskiego

                                                                                                          z dnia 30 maja 2022 roku

Raport o stanie
Powiatu Mławskiego

za 2021rok

Mława, maj 2022 rok

Strona 1 z 82



Spis treści
Część I 
Zarząd Powiatu Mławskiego, Starostwo Powiatowe w Mławie i Powiatowe, jednostki organizacyjne.
1. Informacje dotyczące Zarządu Powiatu Mławskiego.......................................................................................................4
2. Stan mienia Powiatu Mławskiego.....................................................................................................................................4
3. Informacje dotyczące Starostwa Powiatowego w Mławie...............................................................................................5
4. Informacje dotyczące powiatowych jednostek organizacyjnych......................................................................................6
Część II
Realizacja zadań.
1) Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Powiatu Mławskiego podjętych w 2020 roku..........................................9
2) Informacja o realizacji zadań wynikających z porozumień i umów zawartych z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej i przedstawicielami samorządów prawnych oraz innymi 
podmiotami wraz z danymi dotyczącymi ich realizacji, w tym poniesionymi wydatkami w zakresie realizacji
 porozumień i umów………………………………………………………………..........................................................9

3) Informacja o realizacji zadań wynikających z umów zawartych z organizacjami pożytku publicznego….................. .14
Część III
Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji strategii, polityk, programów dotyczących tych zadań.
1. Strategia Rozwoju Powiatu Mławskiego.......................................................................................................................17
2. Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, polityka prorodzinna, polityka senioralna............17
3. Wspieranie osób z niepełnosprawnościami ..................................................................................................................29
4. Edukacja publiczna........................................................................................................................................................30
5. Kultura fizyczna i sport..................................................................................................................................................35
6. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...................................36
7. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.........................................................................36
8. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli...........................................................................................................39
9. Ochrona środowiska……………………………………………………………………………………………………43
10. Infrastruktura drogowa…………………………………………………………………………………………………44
Część IV 
Efekty działań – część analityczna.
1.   Edukacja publiczna......................................................................................................................................................45
1.1. Szkoły prowadzone przez Powiat Mławski z podziałem na typy szkół.......................................................................45
1.2.   Szkoły i placówki publiczne i niepubliczne wpisane do ewidencji Starosty Mławskiego

 prowadzone przez inny organ niż Powiat Mławski......................................................................................................47
1.3. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych.....................................................................49
1.4. Nauczania indywidualne............................................................................................................................................…50
1.5. Wyniki matur.................................................................................................................................................................51
1.6. Egzaminy zawodowe.....................................................................................................................................................52
1.7. Finansowanie oświaty....................................................................................................................................................54
1.8. Liczba etatów nauczycieli i pracowników niepełnozatrudnionych...............................................................................54
1.9. Zapewnienie opieki i wychowania uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania.................................55
2. Ochrona zdrowia............................................................................................................................................................56
3. Polityka społeczna – statystyka powiatowa...................................................................................................................57
4. Bezrobocie w powiecie mławskim.................................................................................................................................59
4.1. Programy i projekty........................................................................................................................................................61
4.2. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości..................................................................................................65
4.3. Informacja o pomocy dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19...........................................66
5. Infrastruktura drogowa, środki pozyskane na zadania drogowe i obiekty mostowe.....................................................68
5.1. Infrastruktura drogowa ..................................................................................................................................................68
5.2. Umowy inwestycyjne.....................................................................................................................................................68
5.3. Wysokość środków pozyskanych w 2021 roku z funduszy zewnętrznych na zadania drogowe...................................69
6. Inwestycje remonty, dokumentacja projektowa – zadania realizowane w 2021 roku...................................................71
6.1. Inwestycje drogowe, drogowo – mostowe.....................................................................................................................71
6.2. Dokumentacja projektowa, geodezyjne podziały działek..............................................................................................75

Strona 2 z 82



6.3. Inwestycje drogowe, które znalazły się na listach do dofinansowania w 2022 roku.....................................................77
6.4. Inwestycje niezrealizowane...........................................................................................................................................77
6.5. Pozostałe zadania inwestycyjne………………………………………………………………………………………..77
7. Bezpieczeństwo i porządek publiczny...........................................................................................................................80
Część V
Podsumowanie.........................................................................................................................................................................81

Załączniki:
1. Realizacja uchwał Rady Powiatu Mławskiego za 2021 rok.
2. Zadania realizowane w 2021 roku w ramach  „Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021 – 2027. 
3. Wykaz dróg powiatowych na terenie powiatu mławskiego wraz z określeniem stanu dróg na dzień 31.12.2021 roku.

Strona 3 z 82



RAPORT O STANIE POWIATU MŁAWSKIEGO ZA ROK  2021

Zarząd Powiatu Mławskiego przedstawia do zapoznania i analizy raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok. 
Raport został opracowany na podstawie art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym
w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. 

Głównym celem  opracowania  niniejszego  raportu  jest  przedstawienie  w  ocenie  Zarządu  Powiatu  niezbędnych
informacji do uzyskania obiektywnej wiedzy ogólnej o sytuacji Powiatu Mławskiego.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Mławskiego w roku 2021 w szczególności realizację
polityk, programów, strategii i uchwał rady powiatu. 

Za  coroczne  przedstawienie  Raportu  Radzie  Powiatu  Mławskiego,  odpowiada  Zarząd  Powiatu  Mławskiego,
a jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Rok  2021  był  dla  Zarządu  Powiatu  Mławskiego  czasem  konsekwentnej  realizacji  założeń  określonych
w programach, strategiach, a także zobowiązań płynących z zadań zleconych. 
W 2021 roku Zarząd Powiatu Mławskiego kontynuował inwestycje powiatowe, z których szczególnie wymienić
należy budowę Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja
te miała znaczenie dla zapewnienia  osobom z niepełnosprawnościami  samodzielnego i godnego funkcjonowania
jak również poprawy jakość w środowisku lokalnym. Ponadto, w ramach współpracy z instytucjami udzielającymi
dofinansowania kontynuowano Programy Erasmus+, a z Samorządami Gminnymi realizowano inwestycje drogowe
mające na celu poprawę stanu technicznego i przepustowości dróg, budowy mostów i chodników oraz dostępności
komunikacyjnej,

Część I 
Zarząd Powiatu Mławskiego, Starostwo Powiatowe w Mławie i powiatowe jednostki organizacyjne.

1. Informacje dotyczące Zarządu Powiatu Mławskiego.
Skład Zarządu Powiatu Mławskiego w okresie od 1 stycznia 2021 roku  do 31 grudnia 2021 roku: 
Jerzy Ryszard Rakowski – Przewodniczący Zarządu, Starosta
Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta
Jolanta Karpińska – Członek Zarządu
Witold Okumski – Członek Zarządu
Krystyna Zając – Członek Zarządu

W 2021 roku odbyły sie 37 posiedzenia Zarzadu Pwiatu Mławskiego, na których Zarząd podjął 109 uchwał. 

2. Stan mienia Powiatu Mławskiego. 

Nieruchomości  będące  własnością  Powiatu  Mławskiego  tworzą  powiatowy  zasób  nieruchomości,  którym
gospodaruje Zarząd Powiatu. W ramach gospodarowania Zarząd Powiatu może nieruchomości zbywać, nabywać,
wydzierżawiać,  wynajmować,  użyczać  bądź  przekazywać  w  trwały  zarząd  jednostkom  nie  posiadającym
osobowości prawnej.

Na  terenie  miasta  Mława,  Powiat  Mławski  jest  właścicielem  (oprócz  dróg)  14  nieruchomości  o  powierzchni
13,1649 ha z czego jedna nieruchomość (przy ulicy Stary Rynek 10 gdzie znajduje się siedziba Wydziału Geodezji,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie) stanowi współwłasność w 1/3 części
Samorządu  Województwa  Mazowieckiego  oraz  jeden  lokal  użytkowy  o  powierzchni  157,5  m2,  który
wykorzystywany jest na siedzibę Przychodni Dziecięcej położonej przy ulicy 18 Stycznia. Dziewięć nieruchomości
o  powierzchni  9,9647  ha  zostało  przekazanych  w  trwały  zarząd  jednostkom  organizacyjnym  Powiatu.
Dwie nieruchomości  o powierzchni  2,9549 ha i  lokal  użytkowy, są przedmiotem użyczenia  dla Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mławie. Dwie nieruchomości wykorzystywane są na siedzibę Starostwa
Powiatowego w Mławie. 
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Poza terenem miasta Powiat Mławski jest właścicielem 3 nieruchomości położonych w gminie Wiśniewo:

1) nieruchomość w Kowalewie, o powierzchni 2,19 ha przykazana w trwały zarząd Centrum Administracyjnemu do
    Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych,

2) nieruchomość rolna w Bogurzynku o powierzchni 2,38 ha,
3) nieruchomość w Bogurzynie (po zlikwidowanej Zasadnicze Szkole Rolniczej) o powierzchni 6,5787 ha z czego
część o powierzchni 1,6962 ha została użyczona fundacji prowadzącej Dom Pomocy Społecznej.

Pozostałe  nieruchomości  są  zajęte  pod  drogi  powiatowe.  Na  terenie  całego  powiatu  jest  to  1097 działek
ewidencyjnych o uregulowanym stanie prawnym o ogólnej powierzchni 635,7730 ha.

W 2021 roku Powiat  Mławski nabył prawo własności  do działek stanowiących poszerzenie istniejących  pasów
drogowych, na podstawie:

1) decyzji Starosty Mławskiego Nr 1/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku (ZRiD - zezwolenie na realizację inwestycji
drogowej - Bielawy – Pączkowo gmina Szreńsk); podział i przeniesienie prawa własności  z mocy prawa na
rzecz Powiatu Mławskiego – 21 działek o łącznej powierzchni 0.4011 ha w miejscowości Bielawy i 16 działek
o łącznej powierzchni 0.3017 ha w miejscowości Pączkowo,

2) decyzji  Wójta  Gminy Szreńsk  Nr  GGN.6831.6.2021  z  dnia  18  maja  2021 roku  -  podział  działki  nr  165
w miejscowości Doziny i przejście z mocy prawa dz. nr 165/1 na rzecz Powiatu Mławskiego,

3) decyzji  Wójta  Gminy  Szreńsk  nr  GGN.6831.4.2021  z  dnia  25  maja  2021  roku  -  podział  działki  nr  169
w miejscowości Rochnia i przejście z mocy prawa dz. nr 169/1 na rzecz Powiatu Mławskiego.

Stan zaawansowania prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności dróg powiatowych na
dzień 31.12.2021 roku przedstawione zostały w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu mławskiego
za 2021 rok, które zostało przyjęte Uchwałą Nr 874/2022 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie  przedstawienia  sprawozdania  rocznego z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2021 oraz
informacji o stanie mienia. 

3. Informacje dotyczące Starostwa Powiatowego w Mławie.
W 2021 roku funkcję kierownika  Starostwa Powiatowego w Mławie pełnił  Jerzy Ryszard Rakowski -  Starosta
Mławski, natomiast funkcję zastępcy pełnił Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta. 
Starostwo Powiatowe w Mławie jest aparatem pomocniczym Zarządu Powiatu Mławskiego. Starostwo realizuje
zadania  z  zakresu  administracji  publicznej,  należące  z  mocy  przepisów  prawnych  do  właściwości  powiatu,
w tym: 
1)  zadania własne, 
2)  zadania z zakresu administracji rządowej, 
3)  zadania przyjęte na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w sprawach 
     wykonywania zadań publicznych,
4)  zadania powierzone na podstawie porozumień z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego oraz 
     z samorządem województwa w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznych.

Starostwo Powiatowe w  Mławie działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
2) Ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej -

w związku z reformą ustrojową państwa,
3) Statutu Powiatu Mławskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVII/186/2009 w dniu 26.03.2009

roku, który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w 2009r., Nr 74, poz. 1982,
(ostatnia zmiana: Uchwała Nr XV/121/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku).

4) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie uchwalonego przez Zarząd Powiatu Mławskiego 
Uchwałą  Nr 502/2020 w dniu 19.10.2020 roku (ostatnia zmiana: Uchwała 566/2021 Zarządu Powiatu Mławskiego  z dnia
14 stycznia 2021r.) 

Wielkość zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Mławie na dzień 31.12.2021 roku wynosi 97 osoby/92,11 etatu.

Strona 5 z 82



4. Informacje dotyczące powiatowych jednostek organizacyjnych. 
Zarząd  Powiatu  Mławskiego  wykonuje  swoje  zadania  przy  pomocy  nie  tylko  Starostwa  Powiatowego,
ale  również  przy  pomocy  kierowników  powiatowych  służb,  inspekcji  i  straży  oraz  jednostek  organizacyjnych
powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną. 
Na dzień 31.12.2021 roku jednostki organizacyjne Powiatu Mławskiego tworzą:

4.1. Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie.
Dyrektor - Leszek Ślubowski. 
Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie wykonuje zadania z zakresu planowania, budowy, modernizacji,  utrzymania
i ochrony dróg powiatowych na obszarze Powiatu Mławskiego.
Stan zatrudnienia w jednostce na dzień 31.12.2021 roku wynosi 29 osób/29 etatów.

4.2. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie.
Dyrektor - Witold Żerański.
Zastępca Dyrektora  - Aldona Zasina.  
Powiatowy  Urząd  Pracyw  Mławie  realizuje  zadania  w  dziedzinie  promocji  zatrudnienia,  łagodzenia  skutków
bezrobocia  oraz  aktywizacji  zawodowej  jako  zadania  zlecone  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  własne,
do  których  należą  mi.  in.  udzielanie  pomocy  bezrobotnym  i  poszukującym  pracy  w  znalezieniu  pracy  przez
pośrednictwo pracy  i  poradnictwo zawodowe,  udzielanie  pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu  pracowników
przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.
Stan zatrudnienia w na dzień 31.12.2021 roku wynosi 44 osoby /42,75 etatu. 

4.3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Mławie.
Dyrektor - Urszula Krajewska. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie realizuje zadania  powiatu z zakresu  pomocy społecznej  jako
zadania własne i zadania z zakresu administracji  rządowej,  do których należą zadania wynikające z rządowych
programów pomocy społecznej,  mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia,  a także zadania przewidziane w przepisach szczególnych wykonywanych na
rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
Stan zatrudnienia w jednostce na dzień 31.12.2021 roku wynosi  17osób/15,21 etatu.

4.4. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kowalewie.
4.5. Dom Dziecka Nr 1.
4.6. Dom Dziecka Nr 2.
4.7. Dom Dziecka Nr 3.
4.8. Dom Dziecka Nr 4.
Dyrektor  Centrum  Administracyjnego  do  Obsługi  Placówek  Opiekuńczo  –  Wychowawczych  w  Kowalewie,
Domów Dziecka nr 1,2,3 i 4 - Marlena Watemborska. 
Zastępca Dyrektora - Krzysztof Ługowski, pełnił tę funkcję do dnia 26.07.2021r.
Zastępca Dyrektora -Katarzyna Krużmanowska – od 01.08.2021r. 
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie zapewnienia obsługę
ekonomiczno-administracyjną, organizacyjną i opiekę specjalistyczną placówkom: Dom Dziecka Nr 1,  Nr 2, Nr 3
i Nr 4. Domy Dziecka realizują zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej łącznie dla 52 -ga dzieci. 
Stan zatrudnienia w jednostkach na dzień 31.12.2021 roku wynosi: 36 osób/33 etaty:
1) Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 16 osób/16 etatów.
2) Dom Dziecka nr 1 – 6 osób/5 etatów,
3) Dom Dziecka nr 2 – 6 osób/5 etatów,
4) Dom Dziecka nr 3 – 6 osoby/5 etatów,
5) Dom Dziecka nr 4 – 2 osoby/2 etaty.

4.9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie.
Dyrektor –Waldemar Rybak.
p.o. Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej –Tomasz Leyko; 
p.o. Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa - p.o Anna Stolarska.
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Do  podstawowych  zadań  Szpitala  należy  w  szczególności  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  i  świadczeń
specjalistycznych  w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych w rodzaju:
1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne,
2) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,
3) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,
oraz analiza stanu zdrowia populacji z terenu działania, promocja zdrowia, działalność logistyczna zapewniająca
prawidłowe funkcjonowanie  zakładu oraz wykonywanie  innych świadczeń wynikających z dodatkowych umów
i programów zdrowotnych.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 roku wynosi 456 osób/453,29 etatu.

4.10. Mławska Hala Sportowa.
Dyrektor - Dariusz Sowiński. 
Mławska Hala Sportowa prowadzi i propaguje działania o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród młodzieży
szkół  podstawowych,  szkół  średnich  i  innych  prowadzonych  przez  Powiat  Mławski  oraz  mieszkańców Miasta
Mława i gmin powiatu mławskiego.
Ponadto:
1) współpracuje z organizacjami pozarządowymi, działającymi w sferach integracji, sportu  i rekreacji,
2) tworzy właściwą eksploatację bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego,
3) tworzy warunki sprzyjające społecznej integracji zarówno w ujęciu ludzkiej niepełnosprawności jak           
  i różnic międzypokoleniowych.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 roku wynosi 13 osób/11,5 etatu.

4.11. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie.
Dyrektor – Marek Kiełbiński. 
Wicedyrektor –Agnieszka Sosnowska. 

4.12. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie.
Dyrektor - Urszula Mariola Makowska. Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 661/2021 z dnia 18 czerwca 2021
roku przedłużył powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie Pani Urszuli Marioli Makowskiej
na okres od 1 wrzesnia 2021 roku do 31 sierpnia 2026 roku.
Wicedyrektor – Urszula Godlewska.
Kierownik kształcenia praktycznego-  Katarzyna Krzywda. 

4.13. Zespół Szkół Nr 2 w Mławie.
Dyrektor  - Aneta Zawadzka.
Wicedyrektor - Waldemar Chocholski

4.14. Zespół Szkół Nr 3 w Mławie.
Dyrektor - Stefan Wojnarowski.
Wicedyrektor - Małgorzata Malon-Miecznikowska.

4.15. Zespół Szkół Nr 4 w Mławie.
Dyrektor - Stanisław Matyjasik.
Wicedyrektor - Ewa Frąckiewicz  Szałas.

Szkoły  wykonują  zadania  określone  w  Ustawie  o  systemie  oświaty,  Ustawie  prawo  oświatowe  i  przepisach
wydanych  na  ich  podstawie,  koncentrując  się  na  prowadzeniu  działalności  dydaktycznej,  wychowawczej,
opiekuńczej oraz innej działalności statutowej zapewniając każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego rozwoju.
Szkoły stwarzają warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowani
i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. Wspierają rodziców w realizacji zadań wychowawczych tak, aby
umożliwić uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy oraz planowanie kariery
zawodowej. Szkoły stwarzają możliwości pobierania nauki młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społeczni
i zagrożonej niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
oraz predyspozycjami. 
Stan  zatrudnienia,  a  także  kierunki  kształcenia  w poszczególnych  szkołach  przedstawione  zostały w IV części
Raportu w pkt. 1 Edukacja publiczna w ppkt 1.1 i 1.8. 
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4.16. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Mławie.
Dyrektor -  Maria Magdalena Kozakiewicz.
Wicedyrektor – Beata Mickiewicz.
Ośrodek  zajmuje  się  kształceniem  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej  intelektualnie,  z  autyzmem  oraz  ze
sprzężonymi  niepełnosprawnościamia.  Obejmuje  również  terapią  najmłodsze  dzieci  z  deficytami  rozwojowymi
w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
Stan  zatrudnienia,  a  także  kierunki  kształcenia  przedstawione  zostały  w IV części  Raportu  w pkt.  1  Edukacja
publiczna w ppkt 1.1 i 1.8. 
       
4.17. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie.
Dyrektor - Izabela Wiśniewska.
Poradnia  udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  w tym pomocy logopedycznej,
pomocy  w  wyborze  kierunku  kształcenia  i  zawodu,  a  także  udziela  rodzicom  i  nauczycielom  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.
Stan zatrudnienia został przedstawiony w IV części Raportu w pkt. 1 Edukacja publiczna w ppkt 1.8. 
     
4.18. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. 
Dyrektor  - Jolanta Bem. 
Powiatowy Ośrodek  odpowiada na potrzeby nauczycieli przez konstruowanie trafnej oferty szkoleń wynikającej
z diagnozy potrzeb oraz aktualnych kierunków polityki oświatowej Państwa. Priorytetowym zadaniem placówki jest
przygotowanie nauczycieli do nowych zadań edukacyjnych wynikających z procesu wdrażania reformy systemu
edukacji oraz wspieranie ich rozwoju zawodowego. 
Stan zatrudnienia został przedstawiony IV części Raportu w pkt. 1 Edukacja publiczna w ppkt 1.8. 

4.19. Bursa Szkolna.
Dyrektor  -  Ewa  Wojtala.  Zarząd  Powiatu  Mławskiego  Uchwałą  Nr  660/2021  z  dnia  18  czerwca  2021  roku
przedłużył powierzenie stanowiska Dyrektora Bursy Szkolnej Pani Ewie Wojtali na okres od 1 września 2021 roku
do 31 sierpnia 2025 roku. 
Bursa zapewnia statutową opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania oraz
zaspokaja potrzeby socjalno-bytowe i sprawuje opiekę nad wychowankami prowadząc w tym zakresie działalność
wychowawczą  i  profilaktyczną.  Wspomaga  także  samorządną  działalność  młodzieży  oraz  umożliwia
wychowankom realizację  swoich  zainteresowań  i  uzdolnień  w placówkach  edukacji,  upowszechniania  kultury,
sportu i rekreacji na terenie miasta.
W ramach działalności pozastatutowej prowadzi świetlicę, zajmuje się  wynajem wolnych pokoi, garaży i miejsc
postojowych na placu. 
Stan zatrudnienia został przedstawiony IV części Raportu w pkt. 1 Edukacja publiczna  w ppkt 1.8. 

4.20. Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie.
Dyrektor – Joanna Tańska.
Zespół jest  wielofunkcyjnym ośrodkiem wsparcia  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 roku
o pomocy społecznej i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Celem  podstawowym  Zespołu  jest  prowadzenie  interwencji  kryzysowej  jako  zespołu  działań  realizowanych
w ramach specjalistycznego poradnictwa oraz udzielanie całodobowego schronienia osobom i rodzinom, w tym
dotkniętym przemocą w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących zagrożeń lub dysfunkcji.
Zakres działalności Zespołu obejmuje wykonywanie zadań:
- z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat – prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz - własnych powiatu – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 roku stanowi 16 osób/12,5 etatu:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej  - 6,58 etatu.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie -  5,92 etatu.
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4.21. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie.
Dyrektor – Barbara Brzozowska.
Środowiskowy  Dom  Samopomocy  jest  palcówką  dziennego  pobytu  typu  B  dla  osób  z  niepełnosprawnością
intelektualną. Przedmiotem  działalności  placówki  jest  świadczenie  usług  w  ramach  indywidualnych  lub
zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub
podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. 
Środowiskowy  Dom  Samopomocy  w  Mławie  jako  zadanie  rządowe,  w  całości  finansowany  jest  z  budżetu
Wojewody Mazowieckiego w postaci  dotacji  celowej.  Dom jest  koedukacyjną jednostką organizacyjną pomocy
społecznej pobytu dziennego przeznaczoną dla 41 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (typ B). 
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 roku stanowi 14 osób/12,5 etatu.

Część II
Realizacja zadań.

1. Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Powiatu Mławskiego podjętych w 2021 roku.
Informacja  dotycząca  realizacji  uchwał  Rady Powiatu  Mławskiego  podjętych  w 2021  roku stanowi  załącznik
nr  1  do  niniejszego  Raportu,  w  którym przedstawiono  sposób  wykonania  uchwał  organu  stanowiącego,
z wyjątkiem uchwał  budżetowych, których realizację wykazano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu
Mławskiego za 2021 rok. 

2. Informacja  o  realizacji  zadań  wynikających  z  porozumień  i  umów  zawartych  z  innymi  jednostkami
samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej i przedstawicielami samorządów prawnych oraz
innymi podmiotami wraz z danymi dotyczącymi ich realizacji, w tym poniesionymi wydatkami  w zakresie
realizacji porozumień i umów.

W roku 2021 Powiat Mławski realizował na mocy porozumień i umów zadania z zakresu:

2.1. Rodziny i placówek opiekuńczo – wychowawczych:
2.1.1. porozumienia  zawarte  z  innymi  jednostkami  samorządu  terytorialnego  -  zadanie  polegające
na umieszczeniu dzieci z innych powiatów w Domach Dziecka w Kowalewie. 
Porozumienia  dotyczyły  umieszczenia  i  ustalenia  odpłatności  za  pobyt  dziecka  w  oparciu  o  koszt  utrzymania
dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych określony Zarządzeniem Nr  9/2021 Starosty Mławskiego
z dnia  20 stycznia 202 roku i opublikowanym  w  Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu
22.01.2021 roku pod poz. 579.

Koszt średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w poszczególnych domach wynosił:
Dom Dziecka Nr 1
Dom Dziecka Nr 2
Dom Dziecka Nr 3
Dom Dziecka Nr 4

5 003,57 zł.
5 185,59 zł.
4 942,98 zł.
5 093,33 zł.

W  roku  2021  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  przebywało  23 dzieci  w  oparciu  o  podpisane
porozumienia z powiatami:
Powiat Ożarowski – 8-ro dzieci, na kwotę otrzymaną
Powiat Legionowski – 5-ro dzieci,  na kwotę otrzymaną
Powiat Żuromiński – 4-ro dzieci, na kwotę otrzymaną
Powiat Sierpecki – 5- ro dzieci, na kwotę otrzymaną
Powiat Żyrardowski – 1 dzieci, na kwotę otrzymaną

483 547,36 zł.
 299 845,25 zł.
146 717,54 zł.
299 968,39 zł.
45 909,11 zł.

Łączna kwota środków otrzymanych z tytułu realizacji porozumień z 5 powiatami wynosi  1 275 987,65 zł.

W  roku  2021  powiat  mławski  na  mocy  podpisanych  z  innymi  powiatami  porozumień  finansował  koszty
umieszczenia  pięciorga  dzieci pochodzących  z  terenu  powiatu  mławskiego  w  placówkach  opiekuńczo  –
wychowawczych  zlokalizowanych  w  innych  powiatach,  przekazując  na  ich  utrzymanie  łączną  kwotę  –
143 496,03 zł.
Dzieci przebywały w następujących placówkach:
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Wioska Dziecięca SOS w Siedlcach – 2 dzieci
Wioska Dziecięca Kraśnik – 1 dziecko
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku – 2 dzieci

86 000,00 zł.
21 500,00 zł.
35 996,03 zł.

W roku 2021 powiat mławski na mocy podpisanych porozumień z innymi powiatami finansował koszty związane
z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych za pobyt  26 dzieci  pochodzących z terenu powiatu mławskiego,
a przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu lub miasta:
Powiat Ciechanowski – 3 dzieci
Powiat Nidzicki – 7 dzieci
Powiat Ostrowski – 1 dziecko
Powiat Przasnyski – 1 dziecko
Powiat Pucki  - 2 dzieci
Powiat Wąbrzeski – 1 dziecko
Powiat Wołomiński – 1 dziecko
Powiat Legionowski – 1 dziecko
Miast Olsztyn – 1 dziecko
Miasto Katowice – 1 dziecko
Miasto Warszawa  - 2 dzieci
Powiat Miński – 1 dziecko
Powiat Płoński – 2 dzieci
Województwo Pomorskie – 1 dziecko
Powiat Sokołowski – 1 dziecko

49 723,00 zł.
153 697,74 zł.

2 440,23 zł.
13 177,00 zł.
26 354,00 zł.
13 177,00 zł.
36 936,80 zł.
8 692,00 zł.

13 177,00 zł.
13 177,00 zł.
18 384,00 zł.
8 692,00 zł.

14 428,90 zł.
106 815,83 zł.

6 158,73 zł.

W związku  z  zawartymi  porozumieniami  w  sprawie  ponoszenia  wydatków związanych  z  utrzymaniem  dzieci
w rodzinach zastępczych poza powiatem mławskim, w roku 2021 Powiat Mławski wydatkował kwotę  
485 031,23 zł.

Na  podstawie  zawartych  porozumień  z  Powiatem  Mławskim  niżej  wymienione  powiaty/miasta  ponosiły
w 2021roku wydatki z tytułu utrzymania ich dzieci  w „mławskich” rodzinach zastępczych, tj.: 
Miasto Warszawa – 2 dzieci
Powiat Pruszkowski – 2 dzieci
Powiat Działdowski – 4 dzieci
Powiat Nidzicki – 3 dzieci
Powiat Przasnyski - 1 dziecko
Powiat Drawski – 1 dziecko
Powiat Grodziski - 1 dziecko
Powiat Nowodworski – 1 dziecko

32 041,59 zł.
20 628,00 zł.
90 201,64 zł.
65 449,09 zł.
8 692,00 zł.

13 177,00 zł.
13 177,00 zł.
8 692,00 zł.

Powiat Mławski w 2021 roku na mocy zawartych porozumień otrzymał i wydatkował łączną kwotę 252 058,32 zł.

2.1.2. porozumienie  z  organem  administracji  rządowej  dotyczące  prowadzenia  Specjalistycznego  Ośrodka
Wsparcia  dla Ofiar  Przemocy w Rodzinie -  na mocy podpisanego porozumienia  z  20 października  2006 roku
zawartego  pomiędzy  Wojewodą  Mazowieckim a  Powiatem Mławskim w sprawie  uruchomienia  i  prowadzenia
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działającego w strukturach Zespołu Ośrodków
Wsparcia w Mławie jako jednostki organizacyjnej powiatu.
Wydatki poniesione w 2021 roku w ramach realizacji porozumienia  439 850,00 zł. (dotacja).
W 2021 roku Placówka udzielała poradnictwa: prawnego, socjalnego, psychologicznego, medycznego, konsultacji
wychowawczych,  konsultacji  psychiatrycznych.  W  ośrodku  prowadzona  była terapia  krótkoterminowa  oraz
psychoterapia indywidualna, psychoterapia par i psychoterapia rodzin.  W 2021 roku w Specjalistycznym Ośrodku
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie udzielono  1116 porad (co stanowi o 3,62% więcej udzielonych porad
w stosunku do roku 2020) z których skorzystało 157 osób.  
Z  pomocy  całodobowej  skorzystało  46  osób  (39  osób  doświadczających  przemocy  w  rodzinie  oraz  7  osób
doświadczających kryzysu psychologicznego innego niż przemoc), co stanowi 35,29% więcej osób korzystających
w stosunku do roku 2020.
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2.2. oświaty, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu:

2.2.1. realizacja  porozumień  w  sprawie  ustalenia  zasad  udziału  w  kosztach  nauczania  religii  w  punkcie
katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcijan zawartych w roku szkolnym 2020/2021 z Powiatem Działdowskim
na 1 ucznia. Rozliczono dotację za okres od IX-XII 2020r. i od I-VIII 2021r. na  kwotę  1 258,68zł. 

2.2.2.  w 2021 roku Powiat Mławski realizował porozumienia z innymi powiatami w sprawie powierzenia zadań,
polegających  na  przeprowadzeniu  zajęć  teoretycznych  przedmiotów  zawodowych  dla  uczniów  oddziałów
wielozawodowych  realizowanych  w  formie  kursów/turnusów dokształcania  teoretycznego  młodocianych
pracowników.
Plany  kursów  przygotowane  zostały  na  rok  budżetowy  2021.  Porozumienia  powierzenia  zadań  zawarto
z następującymi powiatami: żuromińskim, gostynińskim, płońskim i szydłowieckim.
Kwota  odpłatności  za  1  ucznia  dla  województwa  mazowieckiego  została  ustalona  przez  Centrum Kształcenia
Zawodowego w Gostyninie, który pełni funkcję  koordynatora. 
Koszt  kształcenia  jednego  ucznia  na  rok  2021 wynosił  –  550,00  zł.  z  powiatami  gostynińskim,  żuromińskim,
płońskim natomiast w powiecie  szydłowieckim koszt na jednego ucznia został ustalony na 500,00 zł.
W kursach I, II i III stopnia w różnych zawodach uczestniczyli uczniowie z  Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 - klasa
wielozawodowa w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie.
W roku budżetowym 2021 kwota dotacji przekazanej dla powiatów z którymi zostały zawarte Porozumienia
wyniosła – 125 350,00 zł. (dla 229 uczniów).

2.2.3.  porozumienie w sprawie powierzenia  wykonywania zadań w zakresie  prowadzenia  powiatowej  biblioteki
publicznej przez Miasto Mława. Zadanie zostało realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Bolesława
Prusa w Mławie. Na realizację zadań w 2021 roku objętych porozumieniem Powiat  Mławski przekazał  Miastu
Mława dotację celową w wysokości 65 000 zł.  płatną w dwunastu ratach.

2.2.4. umowa zawarta dnia 02.01.2014 roku pomiędzy Miastem Mława a Powiatem Mławskim na dofinansowanie
przez Miasto na rzecz Powiatu bieżących kosztów utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie.
Planowana wysokość dotacji określana jest jako 50% różnicy pomiędzy planem wydatków a planem dochodów
zestawionym na dany rok budżetowy.  W 2021 roku kwota tak ustalona i zrealizowana wynosiła  530 269,00 zł.

2.2.5. umowy  zawarte  pomiędzy  Wojewodą  Mazowieckim  reprezentowanym  przez  Mazowieckiego  Kuratora
Oświaty a  Powiatem  Mławskim  na  udzielenie  dotacji  celowej  Powiatowi  Mławskiemu  przeznaczonej  na
finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.
Zadanie było realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. W roku 2021 Powiat
Mławski otrzymał dotację w wysokości 420 082,80 zł na 17 doradców metodycznych.  

2.2.6. w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu
terytorialnego  dotacji  celowej  z  budżetu  państwa  na  dofinansowanie  zadań  w  zakresie  wychowania
przedszkolnego z dnia 14 grudnia 2017r. Powiat Mławski w roku 2021 otrzymał dotację celową na realizację zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 7 355,00 zł. Przyznana dotacja została przeznaczona na 5 dzieci
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Mławie, którzy w roku bazowym kończą 5 lat
lub mniej.

2.3.  nieodpłatnej  pomocy  prawnej,  nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego  oraz  edukacji  prawnej  -
na podstawie  porozumienia zawartego w dniu 29.10.2020 roku z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie
oraz porozumienia zawartego w dniu  29.10.2020 roku z Okręgową Radą Adwokacka w Płocku w przedmiocie
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2021 roku w oparciu o ustawę z dnia
5  sierpnia  2015 roku  o  nieodpłatnej  pomocy prawnej,  nieodpłatnym poradnictwie  obywatelskim oraz  edukacji
prawnej oraz ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie. 
Na terenie  Powiatu Mławskiego w 2021 roku funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej  pomocy prawnej  (jeden
punkt prowadzony był przez powiat i jeden punkt prowadzony był przez organizację pożytku publicznego) oraz
jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (prowadzony przez organizację pożytku publicznego). 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Mławski znajdował się na terenie Miasta Mława
w dwóch lokalizacjach tj. przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 w budynku Starostwa Powiatowego oraz
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przy ul. Słowackiego 18 w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia. W celu prawidłowego funkcjonowania punktu,
Powiat  Mławski  w 2020 roku zawarł  umowę z Radcą Prawnym wyznaczonym przez  Okręgową  Izbę  Radców
Prawnych  w  Olsztynie  oraz  z  Adwokatem  wyznaczonym  przez  Okręgową  Radę  Adwokacką  w  Płocku  -  na
świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku. Z tego tytułu Powiat Mławski wypłacił Radcy Prawnemu
oraz Adwokatowi wynagrodzenie w łącznej kwocie 60 060,00 zł.
Dwa punkty  tzw.  punkty  mobilne  (punkt  nieodpłatnej  pomocy prawnej  oraz  punkt  nieodpłatnego  poradnictwa
obywatelskiego),  które  zostały  powierzone  do  prowadzenia  organizacji  pozarzadowej  wyłonionej  w  trybie
otwartego konkursu ofert  - od 01.01.2021 roku zostały uruchomione w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dzierzgowie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowie, Urzędzie Gminy Strzegowo, Urzędzie Gminy
Wieczfnia Kościelna, Urzędzie Gminy Wiśniewo oraz w Starostwie Powiatowym w Mławie. Informacja na temat
realizacji umów zawartych z organizacją pozarządową, której Powiat Mławski powierzył prowadzenie punktu
nieodpłatnej  pomocy prawnej  oraz  punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,  a  także  realizację  zadań
z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2021 roku została przedstawiona w pkt 3 „Informacja
o realizacji zadań wynikających z umów zawartych  z organizacjami pożytku publicznego”.  
Powiat  ponosił  koszty  związane  z  obsługą  organizacyjno  –  techniczną  wszystkich  trzech  punktów,  na  ten  cel
przeznaczył kwotę  8 813,94 zł. Koszty wiązane z utrzymaniem lokali, które były usytuowane na terenach gmin,
ponosiły odpowiednio właściwe gminy.  
W  2021 roku  w  punkcie  prowadzonm  przez  Powiat  Mławski  udzielono  łącznie  445 porad  (o  26,06%  mniej
udzielonych porad w stosunku do roku 2020). Koszt jednej udzielonej porady wyniósł 134,97 zł. (wyliczone zostało
bez poniesionych kosztów na obsługę organizacyjno – techniczną zadania). 
Powyższe zadanie było finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie 
dotacji celowej powiatom.

2.4. transportu –  na podstawie podpisanego porozumienia w zakresie bieżącego (w tym zimowego) utrzymania
dróg powiatowych na 2021 rok w granicach miasta Mława zawartego w dniu 30.12.2020 roku pomiędzy Powiatem
Mławskim a Miastem Mława i po dokonanych zmianach przedmiotowych w trakcie roku budżetowego ustalone do
realizacji na poziomie 460 000,00 zł. 
Wykaz dróg  powiatowych na terenie Miasta Mława został opisany w załączniku nr 3 do niniejszego raportu. 
W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące
zadania:
1)  Naprawy nawierzchni bitumicznych ulic: Płocka, Brukowa, Napoleońska, Nowowiejska, Graniczna, Nowa -

     107,09 m² .
Naprawa chodnika w ul. Szpitalnej – 8,00 m².
Naprawa nawierzchni z kostki kamiennej „Rondo Niepodległości” – 5,00 m² .

Koszt wykonania wyniósł  17 728,60 zł.

2) W ramach utrzymania oznakowania poziomego i pionowego:
 906,00 m², linie osiowe, strzałki i inne symbole na jezdni – 1 423,65 m²,
 ustawienie znaków:  w ul. Sienkiewicza, Płocka, Powstańców Styczniowych, Padlewskiego, Podmiejska,

Kościuszki, Napoleońska.
Koszt wykonania wyniósł 59 114,64 zł. 

3) Wyczyszczono 305 szt. studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej, wymieniono ruszt wypustu ulicznego,
kratki krawędziowo – jezdnej oraz włazu żeliwnego w ul. Narutowicza, naprawiono kolektor w ul. Granicznej.
Koszt wykonania robót wyniósł   30 366,19 zł.

4) W ramach utrzymania zieleni przydrożnej: wykoszono 434,25 arów trawników i 1 598,80 arów nieużytków. 
Koszt utrzymania zieleni przydrożnej wyniósł 37 476,05 zł.

5) W ramach czyszczenia ulic wykonano:
 mechaniczne i ręczne czyszczenie jezdni w ilości 225,751 km, 
 chodników, parkingów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych w ilości 440,47 arów.

Koszt wykonania robót wyniósł 100 314,34 zł.
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W ramach  porozumienia  69 460,77 zł. przeznaczono na  remont  remont  chodnika  w ul.  Henryka Sienkiewicza
(droga  powiatowa)  w  Mławie  -  na  odcinku od  ul.  Aleja  Świętego  Wojciecha  do  Gen.  Władysława  Andersa  
po stronie prawej wraz z remontem części zjazdów

W ramach zimowego utrzymania do którego zalicza się odśnieżanie, zwalczanie śliskości, wywóz nadmiaru śniegu
i lodu oraz utrzymanie dyżurów akcji zimowej  poniesiono wydatki w wysokości  97 291,43 zł.
Na zimowe utrzymanie chodników, parkingów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych oraz odśnieżanie przejść
dla pieszych poniesiono wydatki w wysokości 25 564,48 zł.  

Łącznie z zaplanowanych 460 000,00 zł. na powyższe zadania wydatkowano środki w wysokości  437 316,50 zł. 

Z tytułu zajęcia pasa i umieszczenia w nim urządzenia Powiat Mławski uzyskał dochód w wysokości 632.169,31zł. 

2.5.  nadzoru nad lasami: 
2.5.1.  porozumienia  z  Nadleśnictwami:  Dwukoły,  Przasnysz  i  Ciechanów  w  zakresie  zadań  wynikających
z nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu  Państwa. Koszt nadzoru 1 ha ustalony
został na kwotę 14, 00 zł. W 2021 roku Powiat Mławski przekazał:
1) Nadleśnictwu Ciechanów kwotę 22.127,14 zł. z tytułu nadzoru za 1 580,51 hektarów,
2) Nadleśnictwu Dwukoły kwotę  131.858,02 zł. z tytułu nadzoru za 9 418,43 hektarów,
3) Nadleśnictwu Przasnysz kwotę 18.962,16 zł. z tytułu nadzoru za 1 354,44 hektarów. 
W 2021 roku Powiat Mławski przeznaczył łącznie kwotę 172 947,32 zł. na realizację zadań z zakresu nadzoru nad
gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na 12.353,38 ha.

2.5.2. zadania polegające na przekwalifikowaniu z urzędu, gruntów rolnych, zalesionych w ramach działań PROW
2007-2013, poprzez sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa - 15 działek o łącznej powierzchni 15 ha, nie zostało zrealizowane.  Zadania
nie wykonano, w związku z pandemią SARS-CoV-2 i przełożono  je do realizacji  na 2022 rok. 

2.5.3. zadania  w  zakresie  wyłączenia  gruntów  z  upraw  rolnych  i  prowadzenia  upraw  leśnych  założonych
w 2002 roku i 2003 roku na terenie powiatu mławskiego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku
o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Powierzchnia tych gruntów wynosi ok. 135 ha. 
Powiat  Mławski  realizował  wypłatę  miesięcznego  ekwiwalentu.  Płatność  ekwiwalentu  obejmuje  obecnie
36 właścicieli lasu. W 2021 roku wypłacono  ekwiwalent w wysokości  320 436,27 zł.

2.6.  opieki zdrowotnej –  współorganizacja Programu „Profilaktyka 40 Plus” - Mazowiecki Oddział Wojewódzki
Narodowego  Funduszu  Zdrowia  w  Warszawie  wraz  z  Powiatem  Mławskim  i  Miastem  Mława  zorganizował
spotkanie profilaktyczno – zdrowotne promujące Program „Profilaktyka 40 Plus” które odbyło się dnia 24 lipca
2021  roku  w  Parku  Miejskim  im.  Jozefa  Piłsudskiego  w  Mławie.  W  trakcie  spotkania  mieszkańcy  powiatu
mławskiego posiadali bezpłatny dostęp do badań w mammobusie (dla kobiet w wieku 50-69 lat), dermo busie oraz
osteobusie. Mieszkańcy posiadali również możliwość pomiaru cukru, ciśnienia tętniczego, masy ciała i wzrostu,
ustalenia BMI, analizy masy składu ciała, PEF – szczytowego przepływu wydechowego, a także mogli korzystać
z  porad  lekarza,  dietetyka,  pedagoga,  psychologa,  pracownika  socjalnego.  Podczas  eventu  odbył  się  również
instruktarz  udzielania  pierwszej  pomocy  przedmedycznej.  Mieszkańcy  powiatu  mławskiego  posiadali  również
możliwość  zaszczepienia  się  przeciwko  COVID  –  19  (Johnson  &  Johnson),  potwierdzenie  profilu  zaufanego
Internetowego Konta Pacjenta oraz wyrobienia karty Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego).

2.7. geodezji i kartografii:
2.7.1.   zadanie  z  zakresu  wykonania modernizacji  szczegółowej  osnowy poziomej dla terenu gminy Wiśniewo
(zadanie 1) oraz przeliczenie szczegółowej osnowy poziomej z zespołami znaków ściennych dwufunkcyjnych do
państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH dla terenu gmin: Dzierzgowo, Stupsk i Radzanów oraz
miasta Mława (zadanie 2) – w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę do realizacji
zadania Firmę OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu.  15.11.2021r. dokonano odbioru prac. Całkowity koszt
zadania wyniósł  188 805,00 zł. Zadanie  zostało  sfinansowane w wysokości  73 587,00 zł.  z dotacji  Wojewody
Mazowieckiego i w wysokości 115 218,00 zł. ze środków własnych powiatu.
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2.7.2. zadanie z zakresu uruchomienia geoportalu wraz z modułami rozszerzającymi – na podstawie podpisanej
umowy z Firmą GEOBIT sp. z  o.o.  z siedzibą  w Katowicach  wdrożono portal  do udostępniania powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu mławskiego. Odbiór prac nastąpił 30.07.2021 roku Usługa jest
dostępna  pod  adresem:  http://powiatmlawski.geoportal2.pl.  Koszt  umowy  wyniósł  61  254,00  zł. i  został
sfinansowany ze środków własnych. Korzyści z uruchomienia Geoportalu Powiatu Mławskiego to:

 każdy  zainteresowany  może  mieć  aktualną  informację  o  danych  ewidencyjnych  dotyczących:  działki,
budynku, użytku gruntowego – z wyłączeniem danych osobowych,

 Gminy i  Wojewoda  Mazowiecki  uzyskały  dostęp  do  aktualnej  części  graficznej  i  opisowej  ewidencji
gruntów i budynków,

 wykonawcy prac geodezyjnych oraz komornicy i rzeczoznawcy majątkowy mogą być obsługiwani bez
konieczności zjawiania się w urzędzie. 

2.7.3. usuniecie  błędów  w  ewidencji  gruntów  i  budynków  –  w  wyniku  rozpoznania  cenowego  wyłoniono
wykonawcę  zadania  Pracownię  Geodezyjna  SKALMIAR  z  siedzibą  w  Działdowie.  Koszt  realizacji  zadania:
13 900,00 zł. finansowany ze środków własnych.  Termin realizacji  ustalony został  na  30.06.2022 rok, odbioru
dokonano w dniu 04.04.2022 rok. 

2.7.4.  Konwersja  istniejących  baz  wektorowych  mapy  zasadniczej  do  postaci  obiektowej  baz  danych  GESUT
i BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych powiatu mławskiego Wieczfnia Kościelna i Wiśniewo w oprogramowaniu
EWMAPA - w wyniku rozpoznania cenowego wyłoniono wykonawcę zadania OPEGIEKA Sp. z o.o.  z siedzibą
w  Elblągu.  Koszt  realizacji  zadania:   114 390,00 zł. finansowany  ze  środków własnych.  Termin  realizacji  do
30.06.2022 rok.

2.7.5. Konwersja  istniejących  baz  wektorowych  mapy  ewidencyjnej  do  postaci  obiektowej  dla  jednostek
ewidencyjnych powiatu mławskiego Wieczfnia Kościelna i Wiśniewo w oprogramowaniu EWMAPA  - w wyniku
rozpoznania cenowego wyłoniono wykonawcę zadania Biuro Geodezyjne GEOMET z siedzibą  w Mławie. 
Koszt realizacji zadania 35 055.00 zł.  finansowany ze środków własnych. Termin realizacji do 30.06.2022 rok.

3. Informacja o realizacji zadań wynikających z umów zawartych z organizacjami pożytku publicznego. 

W  2021  roku  dotacje  na  realizację  zadań  udzielane  były  organizacjom  pozarządowym  na  podstawie  ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku. 

3.1. Realizacja  zadań  przez  organizacje  pozarządowe  w  wyniku  ogłoszonych  przez  Zarząd  Powiatu
Mławskiego konkursów ofert:

3.1.1. Zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa -  w dniu  29 października 2020 roku Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 517/2020 ogłosił
otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  w  zakresie  powierzenia  prowadzenia  punktów
przeznaczonych  na  udzielanie  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub  świadczenie  nieodpłatnego  poradnictwa
obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2021 roku. 
W ramach ogłoszonego konkursu ofert, Zarząd dopuścił możliwość składania ofert w dwóch wariantach: 
Wariant  1  –  Realizacja  zadania  publicznego  w  zakresie  powierzenia  prowadzenia  punktu  przeznaczonego
na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2021 roku.
Wariant  2  –  Realizacja  zadania  publicznego  w  zakresie  powierzenia  prowadzenia  punktu  przeznaczonego
na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2021 roku.
Uchwałą Nr 538/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku, Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął ogłoszony konkurs
ofert  i  tym samym postanowił  przyznać  Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu w Brusach dotację w kwocie
60 060,00 zł. na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2021 roku, a także dotację w kwocie
60 060,00 zł. na realizacje  zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2021 roku.
Ponadto,  w  ramach  podpisanych  umów  na  ww.  zadania,  Zarząd  przyznał  dodatkowo  dotację  w  wysokości
5 940,00 zł.  na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego. 

Strona 14 z 82

http://powiatmlawski.geoportal2.pl/


W  2021  roku  punkty  nieodpłatnych  porad  prawnych  na  terenie  Powiatu  Mławskiego  były  prowadzone
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzgowie,
Urzędzie  Gminy  Wiśniewo,  Urzędzie  Gminy  Strzegowo  oraz  Urzędzie  Gminy  Wieczfnia  Kościelna.
W punktach tych Radcowie Prawni wyznaczeni przez Stowarzyszenie łącznie udzielili  214 nieodpłatnych porad
prawnych.  Koszt  jednej  porady  wyniósł  280,65 zł.  (wyliczone  zostało  bez  poniesionych  kosztów  na  obsługę
organizacyjno – techniczną zadania). 
W 2021 roku w punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego były prowadzone w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej  w Szydłowie,  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dzierzgowie,  Urzędzie  Gminy Strzegowo,
Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna oraz w Starostwie Powiatowym w Mławie. W punktach tych wyznaczeni
przez Stowarzyszenie Doradcy Obywatelscy łącznie udzielili 314 porad obywatelskich. Koszt jednej porady wyniósł
191,27 zł. (wyliczone zostało bez poniesionych kosztów na obsługę organizacyjno – techniczną zadania). 
Pomimo  trwającej  epidemii  koronawirusa  SARS-CoV-2  wywołującego  zachorowania  na  COVID-19,  zadania
zostały zrealizowane w całości przez Stowarzyszenie. W okresie od  1 stycznia 2021 roku do 17 maja 2021 roku
porady prawne oraz  obywatelskie  były udzielane  za  pośrednictwem środków porozumiewania  się  na odległość
(telefonicznie lub mailowo).
W 2021 roku udzielono 104 porady więcej niż w roku 2020, co stanowi o 24,53% więcej udzielonych porad przez
Stowarzyszenie w roku 2021 w stosunku do roku 2020. 
W ramach realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej Stowarzyszenie wydało plakaty oraz ulotki edukacyjne na
temat  działalności  punktów  porad  prawnych  i  obywatelskich  oraz  mediacji.  Plakaty  i  ulotki  zostały
rozpowszechnione  na  terenie  całego  powiatu  (trafiły  do  urzędów  gmin,  jednostek  organizacyjnych  powiatu  –
w tym szkół, jednostek administracji rządowej znajdujących się na terenie powiatu, Urzędu Miasta Mława). 
Stowarzyszenie  zorganizowało  cykl  warsztatów  edukacyjnych,  przeprowadziło  kampanię  radiową  promującą
świadczone  usługi,  opracowało  w  wersji  elektronicznej  artykuły  prawne,  które  były  publikowane  na  stronie
internetowej poświęconej poradnictwu oraz poradnik w wersji papierowej „Aktywny i Świadomy Senior”, a także
dwie lekcje multimedialne: „Praca nieletnich”  i „Zawody prawnicze”, które trafiły do szkół ponadpodstawowych
oraz do urzędów gmin na terenie powiatu mławskiego w celu udostępnienia tych lekcji wszystkim zainteresowanym
szkołom. 
Zawarto i rozliczono 2 umowy na łączną kwotę 126 060,00 zł. 
Zadanie  finansowane było z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie 
dotacji celowej powiatom.

3.1.2. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
W dniu 14.01.2021 roku Zarząd  Powiatu Mławskiego  Uchwałą  Nr  569/2021 ogłosił  otwarty  konkurs  ofert  na
realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w 2021 roku
w zakresie:

 zadanie 1: Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych.
Zawarto i rozliczono 2 umowy na łączną kwotę 2 000,00 zł. 

 zadanie 2: Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu 
powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

               Zawarto i rozliczono 4 umowy na łączną kwotę 13 700,00 zł. 
 zadanie 3: Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach 

sportowych.
Zawarto i rozliczono 7 umów na łączną kwotę 18 200,00 zł.

 zadanie 4: Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży
Zawarto i rozliczono 5 umów na kwotę 10 000,00 zł. 

 zadanie 5: Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.
Zawarto 7 umowy na łączną kwotę 9 500,00 zł. Rozliczono 6 umowy na kwotę 8 500,00 zł.
Jedna organizacja złożyła rezygnację z realizacji umowy (umowa na kwotę 1 000,00 zł.).

3.1.3. Zadania z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki:
W dniu 08.02.2021 roku Zarząd  Powiatu Mławskiego  Uchwałą  Nr  582/2021 ogłosił  otwarty  konkurs  ofert  na
realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2021 roku w zakresie: 

 zadanie 1: Organizacja przedsięwzięć w zakresie rozwoju tradycji lokalnych, zachowania i podtrzymania
tradycji narodowych 
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Zawarto i rozliczono 3 umowę na kwotę 9 700,00 zł. 
 zadanie 2: Organizowanie imprez kulturalnych, konferencji związanych z promocją Powiatu Mławskiego.

Zawarto i rozliczono 1 umowę na łączną kwotę 2 000,00 zł. 
 zadanie 3: Organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o 

niepodległość kraju oraz obchodów rocznic i świąt państwowych związanych z historią kraju i historią 
Powiatu. 

Zawarto i rozliczono 1 umowę na łączną kwotę 3 000,00 zł. 
 zadanie 4: Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych takich jak: koncerty, festiwale, przeglądy,

występy artystyczne, konkursy, festyny.
Zawarto i rozliczono 2 umowy na kwotę 3 200,00 zł. 

  zadanie 5: Druk niskonakładowych wydawnictw literackich i artystycznych.
Zawarto 3 umowy na kwotę  6 000,00 zł. Rozliczono 2 umowy na kwotę  4 500,00 zł. Jedna organizacja
złożyła rezygnację z realizacji zadania (umowa na kwotę 1 500,00 zł.).

3.1.4. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
W dniu 26.02.2021 roku Zarząd  Powiatu Mławskiego  Uchwałą  Nr  589/2021 ogłosił  otwarty  konkurs  ofert  na
realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku w zakresie: 

 zadanie  1: organizowanie  imprez  i  spotkań  o  charakterze  integracyjnym  z  udziałem  osób
niepełnosprawnych. 
Zawarto i rozliczono 2 umowy na kwotę 2 100,00 zł.

 zadanie  2: organizowanie  imprez  kulturalnych,  sportowych,  turystycznych  i  rekreacyjnych  dla  osób
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.
Zawarto i rozliczono 1 umowę na kwotę 2 500,00 zł.

 zadanie  3: organizowanie  i  prowadzenie  szkoleń,  kursów,  warsztatów  aktywujących  osoby
niepełnosprawne.
Zawarto i rozliczono 1 umowę na kwotę 7 000,00 zł. 

3.1.5. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
W dniu 16.03.2021 roku Zarząd  Powiatu Mławskiego  Uchwałą  Nr  601/2021 ogłosił  otwarty  konkurs  ofert  na
realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i promocji w 2021 roku w zakresie:

 zadanie 1: prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie Powiatu
Mławskiego.
Zawarto i rozliczono 2 umowy na kwotę 2 500,00 zł.

 zadanie 2:  promowanie idei i wspieranie działań profilaktycznych i programów edukacyjnych służących
poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców. 
Zawarto i rozliczono 1 umowę na kwotę 4 000,00 zł. 

 zadanie 3: organizowanie spotkań integracyjnych o zasięgu powiatowym promujących zdrowy styl życia
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.  
Zawarto i rozliczono 2 umowy na kwotę 3 000,00 zł

3.1.6. Zadania z zakresu pomocy społecznej:
Zarząd Powiatu Mławskiego nie ogłosił konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z uwagi na brak
zainteresowania ze strony organizacji pozarządowych. 

3.2. Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe – tryb pozakonkursowy.

3.2.1. Zadania z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki:
Poza  otwartym  konkursem  ofert  zawarto  i  rozliczono  4  umowy  na  kwotę  5  750,00  zł. z  przeznaczeniem  na
następujące zadania „Myślę trzeźwo i żyję trzeźwo”, „Sportowo, zdrowo, międzypokoleniowo – organizacja festynu
rodzinnego  w  Kuklinie”,  „Piknik  Patriotyczny”,  „Organizacja  imprez  kulturalnych  w  2021  roku:  Święto
Niepodległości”.
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Część III
Realizacja  zadań powiatu,  wraz z informacją  o realizacji  strategii,  polityk,  programów dotyczących tych
zadań. 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Mławskiego.
Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Strategii  Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021-2027 została
opracowana w miesiącu październiku 2021 roku.  Prognozę opracowano w ramach procedury strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko uregulowanej ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania
na  środowisko.  W  prognozie  przeanalizowano  oddziaływanie  przedsięwzięć  zaproponowanych  w  „Strategii
Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021-2027”. Strategia Rozwoju Powiatu Mławskiego opracowana została
na lata 2021 – 2027  na zlecenie i we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Mławie, przy zaangażowaniu
Mieszkańców, którzy wyrażali opinie i zgłaszali propozycje w badaniu ankietowym. 
Strategia  Rozwoju  Powiatu  Mławskiego  na  lata  2021  –  2027  pokrywa  się  z  horyzontem  zakreślonym
w perspektywie krajowej polityki rozwoju realizowanej w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej
na lata 2021-2027. Cele Strategii wpisują się w realizację celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do 2030 roku: Innowacyjne Mazowsze, a także Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. 
Strategia  Rozwoju  Powiatu  Mławskiego  obejmuje  zadania  zgłaszane  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego
powiatu i gmin na okres realizacji 2021 - 2027.  Przyjęcie Strategii nastąpiło w 2022 roku z uwagi na wydłużające
się  opinie  Regionalnej  Dyrekcji  Środowiska  i  Wojewódzkiej  Inspekcji  Sanitarnej.  Rada  Powiatu  Mławskiego
uchwałą  Nr XXXIII/234/2022  w dniu 10.02.2022r.                
Informacja z zakresu zadań realizowanych w 2021 roku w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata
2014-2020,  stanowi  załącznik  nr  2  do  niniejszego  Raportu.  Informacja  opracowana została na  podstawie
materiałów i dokumentów zebranych przez Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego
w Mławie.

2. Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, polityka prorodzinna, polityka 
senioralna.

2.1.  Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  w  Powiecie  Mławskim  na  lata  2021-2025  została
przyjęta Uchwałą Nr XXI/151/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku.
Celem nadrzędnym Strategi jest “Poprawa warunków i jakości życia w Powiecie Mławskim”. Cel nadrzędny jest
realizowany poprzez cele szczegółowe oraz operacyjne:

2.1.1. Rynek  pracy  i zatrudnienie  -  zadania  i cele  realizowane  w  2021  roku  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy
w Mławie w zakresie aktywności  zawodowej mieszkańców opisane zostały w IV części  raportu – Bezprobocie
w powiecie mławskim. 

2.1.2.  Wsparcie  rodziny  i rozwój  pieczy  zastępczej  -  najważniejsze  cele  i  zadania  realizowane  w  2021 roku
w zakresie poprawy jakości opieki i wychowania w rodzinach w instytucjach wspierających dzieci i młodzież przez:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie:
W 2021 roku kontynuowano z lat poprzednich akcję informacyjną mającą na celu propagowanie idei rodzicielstwa
zastępczego. Rodzina zastępcza zapewnia bowiem dzieciom optymalne warunki rozwoju i kompensacji przykrych
przeżyć doznanych w środowisku rodzinnym. W ramach promocji rodzinnych form pieczy zastępczej, informacja
na  temat  poszukiwania  rodzin  zastępczych  zawodowych  i  niezawodowych   została  zamieszczona  na  stronie
internetowej  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Mławie:  www.pcprmlawa.eu,  Biuletynie  Informacji
Publicznej  Starostwa  Powiatowego  w  Mławie,  lokalnych  portalach:  www.codziennikmlawski.pl.  Ogłoszenia
dotyczące poszukiwania rodzin zastępczych zawierały warunki jakie należy spełnić, aby być rodzicem zastępczym
oraz dane teleadresowe, gdzie osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkich niezbędnych informacji w powyższej
sprawie. 
W 2021 roku pracownicy pracujący na rzecz rodziny i dziecka (3 koordynatorów, pracownik socjalny, specjalista
pracy  z  rodziną/pedagog,  psycholog)  ze  względu  na  sytuację  epidemiczną  nie  mogli  uczestniczyć  czynnie
w szkoleniach. Pracownicy uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach on-line.
W  2021  roku  prowadzono  nabór  kandydatów  do  pełnienia  funkcji  rodziny  zastępczej  zawodowej,  rodziny
zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego Domu Dziecka. Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów do
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pełnienia funkcji rodziny zastępczej została przyjęta Zarządzeniem nr 21/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Mławie z dnia 29 grudnia 2014 roku. 
W  marcu  2021  roku  przeprowadzono  szkolenie  6  kandydatów  do  pełnienia  funkcji   niezawodowej  rodziny
zastępczej  (3 małżeństwa) przez Fundację Rodzina Plus na podstawie programu szkoleniowego „Rodzina Plus”
zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2020 roku Nr 3/2020/RZ. Szkolenie
przeprowadzono  w wymiarze  50 godzin  edukacyjnych.  Ponadto,  każdy   z  kandydatów odbył  10–cio  godzinne
praktyki, w zawodowej rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka funkcjonującym na terenie powiatu
mławskiego. 
W  październiku  2021  roku  przeprowadzono  szkolenie  uzupełniające  dla  4  kandydatów  do  pełnienia  funkcji
zawodowej rodziny zastępczej (2 małżeństwa) przez Fundację Rodzina Plus na podstawie programu szkoleniowego
„Rodzina  Plus”  zatwierdzonego  przez  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  2  kwietnia  2020  roku
Nr 3/2020/RZ. Szkolenie przeprowadzono w wymiarze 15 godzin edukacyjnych. 
W dniu 1 października 2021 roku na wniosek rodziny zastępczej niezawodowej, spełniającej warunki do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej zawodowej, została zawarta umowa zlecenie o pełnienie w/w funkcji.  
Z uwagi na fakt, iż wprowadzono na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami
wirusem  SARS-CoV-2  oraz  ze  względu  na  zalecane  ograniczenia  w  kontaktach  międzyludzkich,  Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie nie organizowało grup wsparcia dla rodzin zastępczych w roku 2021. 
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej współpracował z ośrodkami pomocy społecznej m. in. w celu zgromadzenia
dokumentacji niezbędnej do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej. Z ośrodkami
pomocy  społecznej  współpracowano  również  w  celu  ustalenia  sytuacji  rodziców  biologicznych,  możliwości
powrotu  dzieci  z  pieczy  zastępczej  oraz  partycypowania  w  kosztach  utrzymania  dzieci  w  rodzinnej  pieczy
zastępczej.
Ze szkołami kontaktowano się w celu ustalenia sytuacji dydaktyczno – wychowawczej  dzieci  oraz współpracy
z rodzicami  zastępczymi.  W ocenie  sytuacji  dziecka  i  możliwości  jego powrotu do domu oraz  ocenie  rodziny
zastępczej,  ważne jest m. in. ustalenie czy rodzina zastępcza interesowała się postępami dziecka w nauce, jego
zachowaniem, frekwencją i funkcjonowaniem w środowisku  szkolnym. 
Współpraca  z  sądami  polegała  na  występowaniu  z  wnioskiem  o  uregulowanie  sytuacji  prawnej  dzieci,
przekazywane  były  aktualne  informacje  o  funkcjonowaniu  dzieci  w  rodzinach  zastępczych,  złożono  wniosek
o rozwiązanie rodziny zastępczej z powodu stwierdzonych nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu.
Z ośrodkiem adopcyjnym kontaktowano się głównie w momencie zgłaszania informacji o dzieciach z uregulowaną
sytuacją prawną, a także obecności podczas posiedzeń Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej współpracował również z innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie
w  celu  zawierania  porozumień  w  sprawie  przyjęcia,  warunków  pobytu  i  wysokości  wydatków  na  opiekę
i  wychowanie  dzieci  przebywających  w  rodzinie  zastępczej  i  wysokości  średnich  miesięcznych  wydatków
przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innych powiatów.
Organizator  rodzinnej pieczy zastępczej  dokonuje oceny sytuacji  dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,
konsultując się m. in. rodziną zastępczą lub rodzinnym domu dziecka, z  przedstawicielami ośrodka adopcyjnego,
sądu, właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie,  ośrodka pomocy społecznej,  Policji,  służby zdrowia,
instytucji oświatowych, psychologiem, a także z osobami bliskimi dziecku, np. rodzicami naturalnymi.
W 2021  roku  odbyło  się  173  posiedzenia  Zespołu  do  spraw okresowej  oceny  sytuacji  dzieci  przebywających
w rodzinnej pieczy zastępczej, które przekazano do właściwego Sądu.
W  związku  z  sytuacją  rozprzestrzeniania  się  wirusa  SARS-CoV-2  oraz  utrzymywaniem  się  stanu  epidemii,
większość  posiedzeń  Zespołu  do  spraw  okresowej  oceny  sytuacji  dzieci  przebywających  w  rodzinnej  pieczy
zastępczej odbywało  się  zaocznie.  Koordynatorzy  rodzinnej  pieczy  zastępczej  informowali  rodziny  zastępcze,
rodziców biologicznych i pracowników szkół, MOPS, OPS i innych instytucji o terminie posiedzeń oraz prosili
o przekazywanie wszelkich informacji oraz uwag dot. sytuacji dzieci drogą elektroniczną.
W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie nie składało do Sądu pozwów o alimenty. Z uwagi
na  niepłacenie  zasądzonych  alimentów,  w  przypadku  2  rodziców  biologicznych  Centrum  przesłało  pismo  do
komornika sądowego w celu wszczęcia egzekucji. 
Innym ustawowym obowiązkiem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego
informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, celem poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
Od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku do Wojewódzkiego Ośrodka  Adopcyjnego Oddział Zamiejscowy
w Ciechanowie zostało zgłoszonych 10 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej. 
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2. Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie:
Wzmacnianie kompetencji rodziców oraz prawnych opiekunów w zakresie należytej opieki i wychowania dzieci:
w 2021  roku  pedagog,  pracownik  socjalny  przy  udziale  psychologa  prowadzili  na  terenie  Zespołu  Ośrodków
Wsparcia warsztaty dla rodziców pn. „Warsztaty umiejętności wychowawczych”. Odbyły się 2 edycje warsztatów
i  uczestniczyło  w  nich  12  osób.  Warsztaty  są  cyklem  10  spotkań,  podczas  których  rodzice,  dziadkowie,
wychowawcy mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie
w  wielu  nowych,  a  także  trudnych  dla  nich  sytuacjach  związanych  z  procesem  wychowania.  We  wrześniu
i  październiku  2021  roku  psycholog  przeprowadziła  cykl  warsztatów  dla  kobiet  w  ciąży,  młodych  rodziców
o tematyce „Mózg dziecka”, Emocje, które przytłaczają”, „Potencjał  w wychowaniu”, „Trudne macierzyństwo”.
Zmniejszenie częstości  występowania  przemocy i  kryzysów w rodzinie -  w ramach realizacji  powyższego celu
prowadzony  jest  Zespół  Ośrodków  Wsparcia.  Placówka  udziela  poradnictwa:  prawnego,  socjalnego,
psychologicznego,  medycznego,  konsultacji  wychowawczych  oraz  prowadzi  psychoterapie.  W  2021  roku
prowadzona  była  psychoterapia  indywidualna,  psychoterapia  par,  psychoterapia  rodzin.  Z  psychoterapii
indywidualnej skorzystało 8 osób poniżej 18 roku życia i  54 osoby pełnoletnie. Z psychoterapii par skorzystały 3
pary (6 osób), z psychoterapii rodzin skorzystały 2 rodziny (8 osób). Z konsultacji psychiatrycznych w 2021 roku
skorzystało 12 osób uwikłanych w przemoc, korzystających z pomocy placówki. W 2021 roku w Zespole Ośrodków
Wsparcia łącznie przez wszystkich specjalistów udzielono 3153 porady specjalistyczne,  z których skorzystało 669
osób, w tym 157 osób  uwikłanych w przemoc, 512 osób doświadczających innego rodzaju kryzysu.  Podjęto 15
interwencji telefonicznych.
Z pomocy specjalistycznej skorzystało o ponad 25%  osób więcej w porównaniu do roku 2020.  O 28% więcej osób
doświadczających  przemocy  i  o  24  %  więcej  osób  z  doświadczeniem  kryzysu  psychologicznego.  Problemy,
z  którymi  zgłaszano  się  do  ośrodka  to przemoc  w  rodzinie,  kryzys  emocjonalny,  zaburzenia  psychiczne
i zaburzenia zachowania, problemy wychowawcze, problemy w relacjach, nadużycia seksualne, konflikty rodzinne,
żałoba, uzależnienie, próby samobójcze, zaburzenia odżywiania, lęki. Osoby z danym problemem często  korzystały
z pomocy ośrodka kilka razy.   W sumie udzielono 3153 porady.  W 2021  roku  w hostelu Specjalistycznego
Ośrodka  Wsparcia  dla  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie   łącznie   przebywało  39  osób,  w  tym  25  dzieci  (osoby
pochodziły z  powiatów: mławskiego 28 os.,  nidzickiego – 2 os.,  działdowskiego – 2 os.,  makowskiego- 2 os.,
białobrzeskiego  -1  os.,  wyszkowskiego  -2  os.,  żuromińskiego  2  os.).  Placówka  udostępnia  w  sytuacjach
uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa klienta lub dobra procesu pomocy, miejsc całodobowego pobytu na
terenie Ośrodka przy  ul. Słowackiego 18.
W 2021 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przebywało 7 osób, w tym 4 dzieci.
Zwiększanie  szans  życiowych  dzieci  i  młodzieży  - w ramach  realizacji  powyższego  celu  pracownicy  Zespołu
Ośrodków Wsparcia 29 listopada 2021 roku prowadzili spotkanie dotyczące przeciwdziałania przemocy i agresji
w Szkole Podstawowej w Bogurzynie. Spotkanie dla dzieci z klas 4-6 oraz spotkanie dla przedszkolaków. W ciągu
2021  roku  pedagog  i  terapeuta  prowadziły  grupowe  zajęcia  terapeutyczne  dla  dzieci  –  1  grupa   (9  osób).
W listopadzie i grudniu 2021 roku w przedszkolu przy ul. Krasińskiego psychologowie przeprowadzili cykl zajęć
warsztatowych dla 5 i 6 latków pn. „W głowie się nie mieści”. Zajęcia dotyczyły tematu emocji oraz agresji. 
W 2021 roku  w Zespole Ośrodków Wsparcia prowadzone były zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku 7 – 17 lat.
W  ramach  zajęć  poruszane  były  tematy:  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.
Realizowane kierunki:
Wspieranie kadry specjalistów zajmujących się problemem przemocy w rodzinie oraz interwencją kryzysową m. in.
poprzez  badanie i  zaspokajanie  potrzeb  szkoleniowych,  zapewnienie  superwizji  oraz  możliwości  konsultowania
szczególnie trudnych przypadków. 
Placówka prowadziła szkolenia dla grup zawodowych i konsultacje dla nauczycieli,  wychowawców,   rodziców,
pracowników socjalnych, pedagogów. Ponadto, Zespół Ośrodków Wsparcia zorganizował 30 godzinne szkolenie
dla  specjalistów  „Dialog  Motywujący”.  W  szkoleniu  brali  udział  pracownicy  Zespołu,  kuratorzy  sądowi  dla
dorosłych, pracownicy MOPS Mława i GOPS Wiśniewo. Łącznie uczestniczyło 17 osób. Zostało zorganizowane 16
godzinne  szkolenie  dla  specjalistów  o  tematyce:  dzieci  i  młodzież  w  kryzysie  podczas  pandemii,  zachowania
ryzykowne dzieci i młodzieży, próby samobójcze, depresja, interwencja kryzysowa w szkole. W szkoleniu wzięły
udział 22 osoby, w tym psychologowie, pedagodzy szkolni, psychoterapeuta, pracownicy socjalni, dyrektorzy szkół,
wychowawcy.

Strona 19 z 82



W sierpniu 2021 roku psycholog przeprowadziła  szkolenie z  podstaw interwencji  kryzysowej  dla  PSP Mława
i  OSP.  Dyrektor  Zespołu  Ośrodków  Wsparcia udzielała  wsparcia  merytorycznego  przewodniczącym  zespołów
interdyscyplinarnych z terenu powiatu mławskiego oraz członkom grup roboczych.
Realizacja  kampanii  społecznych  upowszechniających  wiedzę  na  temat  problemu  przemocy  w  rodzinie,
umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz możliwości uzyskania pomocy w kryzysie emocjonalnym
i relacyjnym, z wykorzystaniem mediów,materiałów drukowanych oraz bezpośrednich spotkań mieszkańców ze
specjalistami.
Na przełomie listopada i grudnia 2021 roku  prowadzona była Kampania  „Biała Wstążka”. Kampania prowadzona
pod hasłem „Nie znoś przemocy”. W ramach kampanii dystrybuowane były torby na zakupy z hasłem kampanii,
przeprowadzona  była  sonda  uliczna,  publikowane  były  artykuły  dotyczące  przemocy  i  agresji,  na  portalach
społecznościowych umieszczane były ćwiczenia z rozwoju osobistego dla kobiet.
Zakupiono i rozdystrybuowano  2000 szt. ulotek dotyczących darmowej poradni mailowej dla dzieci i młodzieży
prowadzonej przez Zespół Ośrodków Wsparcia.
Zakupiono i rozdystrybuowano 50 szt. plakatów w formacie B2 i 500 szt. ulotek w formacie DL informujących
o prowadzonych warsztatach dla rodziców związanych z rodzicielstwem o tematyce: trudne macierzyństwo, mózg
dziecka, potencjał w wychowaniu, emocje, które przytłaczają.
Zakupiono  i  rozdystrybuowano  500  szt.   ulotek  DL  i  50  szt.  plakatów  B2  informujących  o  prowadzonych
programach korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz programach psychologiczno -
terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mławie:
W 2021 roku w ramach organizacji zajęć edukacyjnych dla rodziców i opiekunów prowadzona była „Szkoła dla 
rodziców”, Zajęcia: Socjoterapeutyczne i Korekcyjno- Kompensacyjne oraz „ Bajka terapeutyczna”.
W zakresie działalności diagnostycznej wykonywane były badania:
Psychologiczne 750 badań,
Pedagogiczne 643 badania,
Zawodoznawcze  4 badania,
Logopedyczne 404  badania,
Lekarskie 257 badania,
Ogółem przeprowadzono 2058  badań diagnostycznych.

     
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mławie w 2021 roku wydała:
644 opinii psychologiczno-pedagogicznych,
4 zindywidualizowanych ścieżek kształcenia,
181 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
51 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego,
61 opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka,
8 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjnych,
0 obowiązkowe indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne.

Prowadzenie terapii integracji sensorycznej dla dzieci nie objętych terapią w szkole - w integracji sensorycznej 
uczestniczyło  7 uczniów. Terapia trwała rok szkolny.

Prowadzenie doraźnych konsultacji:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mławie w zakresie wspomagania pracy szkół i przedszkoli  realizuje 
formy pomocy bezpośredniej dla dzieci i młodzieży (grupowo i indywidualnie). Udzielono 120 konsultacji dla 
rodziców uczniów.
Konsultacje dla nauczycieli na terenie szkół i przedszkoli 12 konsultacji,

Konsultacje dla rodziców na terenie szkół i przedszkoli 17 konsultacji.
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Prowadzenie interwencji  kryzysowych na terenie domu dziecka,  szkoły/placówki oraz w systemie stacjonarnym
w Poradni:
Zajęciami indywidualnymi na terenie poradni objęto 149 uczniów w zakresie: 
korekcyjno – kompensacyjne 36 uczniów,
terapii logopedycznej 52 uczniów,
terapia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych (w tym 
mutyzm)

44 uczniów,

terapia radzenia sobie ze złością, wzmacnianie poczucia 
wartości

17 uczniów.

Prowadzenie  zajęć  grupowych  dla  dzieci  i  młodzieży  o  różnej  specjalności  -  zajęciami  grupowymi  na  terenie
poradni objęto 48 uczniów w  zakresie:    
„Bajka logopedyczna” 15 uczniów,
Zintegrowany powrót do szkoły 20 uczniów,
Warsztaty „Maja i ja” 13 dzieci.
                                  
Zajęciami grupowymi na terenie szkół i przedszkoli objęto 1071 uczniów w zakresie:
Reintegracja dzieci i młodzieży powracających do szkoły 308 uczniów,
Radzenie sobie z problemem 62 uczniów,
Doradztwo zawodowe 68 uczniów,
Pozytywne nastawienie – wzmocnienie motywacji do 
nauki

28 uczniów,

Realizacje programów reintegracyjnych 164 uczniów,
Trening pewności siebie 42 uczniów,
Agresja/emocje 231 uczniów,
Narkotyki/dopalacze 168 uczniów.

4. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie:
W ramach realizowanych  kierunków Strategii  Rozwiązywania  Problemów Społecznych  w Powiecie  Mławskim
działania  Powiatowego  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie dotyczyły organizacji szkoleń, kursów oraz
konsultacji. W 2021 roku tematyka organizowanych szkoleń, kursów, konsultacji dotyczyła obszarów:
1) Organizacja zajęć  edukacyjnych  dla  rodziców i  opiekunów,  dotyczących  m.  in.  rozwiązywania  problemów

opiekuńczo-wychowawczych, konstruktywnego porozumiewania się z dziećmi, rozpoznawania, kontrolowania
i wyrażania uczuć własnych oraz uczuć dzieci, umiejętnego stosowania nagród i kar itp.:
a) Planowania pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej nauczyciela na I etapie edukacyjnym. 
b) Wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie nauki  czytania i pisania.
c) Współpracy nauczycieli z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 
d) Akademii Wychowawcy – Edukacja w kryzysie. Prace w szczególnych warunkach,  potrzeby i zagrożenia.
e) Akademii Młodego Nauczyciela – Ocenianie uczniów.
f) Interpretowania orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
g) Oceniania efektywności udzielanej pomoc psychologiczno-pedagogicznej.
h) Jak rozmawiać z rodzicami? Umiejętności przydatne podczas wywiadówek oraz rozmów indywidualnych.
i) Dokumentowania działań  dydaktycznych  i  wychowawczych  na  potrzeby  poradni  psychologiczno   -
pedagogicznej.

2) Realizacja  kampanii  społecznych  upowszechniających  wiedzę  na  temat  problemu  przemocy  w  rodzinie,
umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz możliwości uzyskania pomocy w kryzysie emocjonalnym
i relacyjnym, z wykorzystaniem mediów, materiałów drukowanych oraz bezpośrednich spotkań mieszkańców ze
specjalistami:
a) Strach przed powrotem – psychologiczne aspekty powrotu dzieci do szkół po nauczaniu zdalnym.
b) Akademia Wychowawcy  - Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne wśród młodzieży. 
c) Ocenianie i wspomaganie uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi.

4) Realizacja programów profilaktycznych w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień
behawioralnych kierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli:
a)  Akademia Wychowawcy – Jak żyć bez mediów? – profilaktyka uzależnień.
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5) Wdrażanie  działań  edukacyjnych  dotyczących  aktualnych  zagrożeń  dla  dzieci  i  młodzieży  związanych
w szczególności  z funkcjonowaniem dysfunkcyjnych grup i zachowań,  rozwojem nowoczesnych technologii
i przekazem medialnym:
a)  OneNote w pracy polonisty – wykorzystanie platformy Microsoft Teams.
b) Praca z uczniem mającym trudności w nauce matematyki w szkole oraz podczas pracy zdalnej.
c) Tworzenie interaktywnych aplikacji i gier edukacyjnych w serwisie Learning Apps.
d)   Cyfrowy asystent nauczyciela – edytor wideo.
e) Mapy myśli - jak je tworzyć za pomocą narzędzi TIK?
f)  Office 365 + MS TEAMS w pracy nauczyciela.

2.1.3. Integracja osób z niepełnosprawnością – najważniejsze cele i zadania realizowane w 2021 roku przez:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie:
W zakresie  rehabilitacji  społeczno-zawodowej  osób  niepełnosprawnych  Powiatowe  Centrum Pomocy  Rodzinie
udziela  wsparcia  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w  postaci
dofinansowania  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  i  ich  opiekunów  w  turnusach  rehabilitacyjnych,
dofinansowania  likwidacji  barier  architektonicznych,w  komunikowaniu  się  i  technicznych,  dofinansowania
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W 2021 roku środki
przeznaczono na:
1) likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych wypłacono

dofinansowanie dla 56 osób kwotę 370.337,00 zł. (jedna umowa została rozwiązana), z tego:
- na bariery architektoniczne 28 osób na kwotę – 279.126,00 zł.
- na bariery techniczne  15 osoba na kwotę – 61.505,00 zł.
- w komunikowaniu się 13 osób na kwotę – 29.706,00 zł.

1) współfinansowanie  wyjazdów  osób  niepełnosprawnych  na  turnusy  rehabilitacyjne  -  dofinansowanie
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – dla 141 osób na kwotę
196 399,00 zł.,  w tym:
a) dla 94 osób dorosłych – na kwotę: 137 152,00 zł.
b) dla 16 opiekunów osób dorosłych –  na kwotę: 17 022,00 zł.
c) dla 17 dzieci – na kwotę: 27 316,00 zł.
d) dla 14 opiekunów dzieci –  na kwotę: 14 909,00 zł.

3)  zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny oraz w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – dofinansowanie do
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla 9 osób na kwotę 13 293,00 zł.
i  przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych dla 295 osób na kwotę  429 652,79 zł.  w tym:
a) 267 wniosków osób dorosłych na kwotę – 390 669,79 zł.
b) 28 wniosków dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę – 38 983,00 zł.

Ogółem w 2021 roku na rehabilitację społeczną wypłacono kwotę 1 009.681,79 zł.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie:
W  2021  roku  wsparcie  w  ramach   zwrotu  wydatków  na  instrumenty  i  usługi  rynku  pracy  na  rzecz  osób
niepełnosprawnych  zarejestrowanych  jako  poszukujące  pracy  i  niepozostające  w  zatrudnieniu  zrealizowano
w kwocie 69 670,21 zł.  (w ramach zadań z zakresu rehabilitacji  zawodowej). Ze wsparcia skorzystała 1 osoba na
założenie własnej  działalności gospodarczej  (usługi weterynaryjne) oraz 1 osoba podjęła zatrudnienie w ramach
prac interwencyjnych - w trakcie trwania umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach Powiatowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracodawca wystąpił o rozwiązanie umowy. 

3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie:
W 2021 roku zapewniono uczestnikom transport samochodem własnym marki Volkswagen Transporter 9-osobowy,
który jest przystosowany do przewozu osób  z niepełnosprawnościami, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim.
Samochód wyposażony jest w szyny najazdowe. Liczba uczestników  dowożonych do Ośrodka w 2021 roku to 2202
osoby (w ciągu miesiąca średnio 245 osób).
Forma wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mławie w 2021 roku polegała na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia
codziennego  i  funkcjonowania  w  życiu  codziennym.  Wsparcie  było  realizowane  w  oparciu  o  usługi:  trening
funkcjonowania  w  codziennym  życiu  (trening  dbałości  o  wygląd  zewnętrzny,  trening  nauki  higieny,  trening
kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi), trening
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umiejętności  interpersonalnych i  rozwiązywania  problemów (psychoterapia  indywidualna i  grupowa,  „spotkania
społeczności terapeutycznej”, socjoterapia z relaksacją  i psychoedukacją), trening umiejętności komunikacyjnych,
trening  umiejętności  spędzania  czasu  wolnego  (biblioterapia,  świetlicowe  gry  towarzyskie,  spacery,  piesze
wycieczki, wycieczka wyjazdowa do Warszawy), spotkania z przedstawicielami różnych zawodów np. marynarzem,
policjantami, strażakami, leśnikiem.
Ponadto,  Ośrodek  zapewniał  uczestnikom  udział  w  terapii  zajęciowej  w  ramach  której  działały  następujące
pracownie: plastyczna, rękodzielnicza, krawiecka, techniczna, komputerowa, kulturalno-oświatowa, przyrodniczo-
poznawcza,  kinezyterapia,  poradnictwo psychologiczne – indywidualne i  grupowe.  Zapewniano również pomoc
w załatwianiu spraw urzędowych i w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, a także niezbędną opiekę
w czasie pobytu uczestników w placówce oraz poza placówką w czasie zorganizowanym przez Dom.

2.1.4. Aktywność seniorów – najważniejsze cele i zadania realizowane poprzez podniesienie standardów życia osób 
       starszych:
1. Zarząd Powiatu Mławskiego w 2021 roku przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań

z zakresu ochrony i promocji zdrowia z udziałem seniorów: 
1) Stowarzyszeniu  Klub  Seniora  „Kwiat  Jesieni”  z  siedzibą  w  06-550  Szreńsk,  ul.  Plac  Kanoniczny

11  na organizacja imprez kulturalnych w 2021 roku: Święto Niepodległości – 1 000 zł.
2) Parafii  Rzymskokatolickiej  pw.  św.  Mikołaja  z  siedzibą  w  06-458  Niedzbórz  42:  na  organizację  Pikniku

Patriotycznego –2 500 zł.
2. Zarząd Powiatu Mławskiego w 2021 roku przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
Zarząd  Rejonowy  w  Mławie  na  organizację  spływu  kajakowego  rzeką  Wkrą  połączonego  z  turniejem
strzeleckim – 1 000,00 zł. 

3. W  ramach  zawartych  umów  pomiędzy  Powiatem  Mławskim,  a  Zaborskim  Towarzystwem  Naukowym
w Brusach na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenie  nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego  w 2021  roku,  Stowarzyszenie  realizowało  zadania
z zakresu edukacji prawnej polegające skierowane do seniorów, które polegały m.in. na:

1) wydaniu poradnika  w wersji papierowej „Aktywny i Świadomy Senior”. Poradniki zostały przekazane m. in.
do klubów seniora działających na terenie powiatu mławskiego,

2) w dniu  29  października  2021  roku  przeprowadzono  spotkanie  z  seniorami  Dziennego  Domu  Seniora+
w Mławie na którym poruszone zostały zagadnienia spadkowania ustawowego i testamentowego,

3) w dniu 24 listopada 2021 roku przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla członków Klubu Seniora „Kwiat
Jesieni” w Szreńsku. Tematyka zajęć obejmowania zagadnienia związane z zakresu dziedziczenia. Omówiono
jak można przekazać swój majątek za życia oraz na wypadek śmierci. Pokazano różnice między testamentem,
darowizną, zachowkiem, umową dożywocia. 

2.1.5.  Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego i zdrowotnego: 
Zadania   realizowane  w  2021  roku  w  zakresie  poprawy  stanu  bezpieczeństwa  publicznego  oopisane  zostały
w III części raportu pkt 8.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

2.2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021. Program został przyjęty Uchwałą
Nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na rok 2021. Zadania określone w Programie realizowane są poprzez prowadzenie Ośrodka
Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, a także poprzez
opracowanie, wdrożenie i realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar  Przemocy w Rodzinie na lata  2021 – 2025,  Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2025, Powiatowego Programu Psychologiczno -Terapeutycznego dla
osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Mławskim na lata 2021-2025.
Diagnoza  zjawiska  przemocy  w  rodzinie  na  terenie  powiatu  mławskiego  była  opracowana  na  przełomie  roku
2020/2021. Niniejsza diagnoza została przygotowana na podstawie analizy danych uzyskanych w kilkuetapowych
pracach  badawczych  przeprowadzonych  wśród  zróżnicowanych  grup  respondentów  oraz  bazujących  na
zróżnicowanych źródłach. 
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2.3. Powiatowy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na  lata  2021  –  2025  przyjęty do  realizacji  Uchwałą  Nr  XXV/183/2021  Rady  Powiatu  Mławskiego  z  dnia
29 kwietnia 2021 roku. 
Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie zgodnie z Uchwałą Nr 539/2020 Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 23 listopada 2020 roku koordynowała pracę Zespołu ds. Opracowania, Wdrażania, Monitoringu i Ewaluacji
Powiatowego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie i  Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie na lata
2021-2025. W skład Zespołu wchodzili przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w powiecie mławskim. 
Na  realizację  Powiatowego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy
w Rodzinie na lata 2021 – 2025, w 2021 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości  24 200,00 zł.
Najważniejsze działania realizowane w 2021 roku:
1) Zorganizowanie  interdyscyplinarnych  szkoleń,  seminariów i  konferencji  dla  przedstawicieli  instytucji,  celem

podniesienia  kompetencji  zawodowych  i  wymiany  doświadczeń  -  Pełnomocnik  oraz  Członkowie  Zespołu
zorganizowali  szkolenie  dla  pracowników  socjalnych,  kuratorów  sądowych,  psychologów,  pedagogów,
terapeutów  i  psychoterapeutów  z  zakresu  doskonalenia  narzędzi  pracy  z  osobami  uwikłanymi  w  przemoc
w postaci Dialogu Motywującego. Szkolenie w liczbie 36 godzin odbyło się w dniach: 04.11.2021r., 05.11.2021r.,
18.11.2021r., 19.11.2021r., 01.12.2021r., 02.12.2021r. W szkoleniu uczestniczyło 17 osób. 
Poradnia  Psychologiczno  -  Pedagogiczna  w  Mławie  zorganizowała  sieć  współpracy  dla  psychologów
i  pedagogów  szkolnych  z  powiatu  mławskiego  nt.  Psychospołecznych  skutków  pandemii  Covid-  19  i  jego
wpływu na  funkcjonowanie  szkolne  i  rodzinne  oraz  sposobów radzenia  sobie  w trudnych sytuacjach  w tym
radzenie sobie z trudnymi emocjami takimi jak złość , agresja, zachowania destruktywne ( grudzień 2021r).

2) Cykliczne  spotkania  przewodniczących  zespołów  interdyscyplinarnych  działających  na  terenie  powiatu
mławskiego – spotkania odbyły się w dniach: 11.03.2021r. – uczestniczyło 6 osób, 15.04.2021r. – uczestniczyło 6
osób, 12.05.2021r. – uczestniczyło 7 osób, 09.06.2021r. – uczestniczyło 11 osób, w tym Komendant Powiatowy
Policji  w  Mławie i  Zastępca  Komendanta  Powiatowego  Policji  w  Mławie,  07.07.2021r.  –  11  osób,  w  tym
Komendant Powiatowy Policji w Mławie, Prokurator Rejonowy w Mławie, 08.09.2021r. – uczestniczyło 5 osób,
10.11.2021r. – uczestniczyło 6 osób,  09.12.2021 r. – uczestniczyło 8 osób.
Podczas spotkań omawiano bieżące problemy w funkcjonowaniu i pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz grup
roboczych,  współpracy  z  organami  ścigania,  organami  prawnej  ochrony  państwa  i  sądownictwem,  zmianie
przepisów  prawa,  wymieniano  się  doświadczeniami.  W  dniu  7  lipca  2021r.  przewodniczący  zespołów
interdyscyplinarnych skierowali do Starosty Mławskiego wspólny wniosek o zorganizowanie na terenie powiatu
zawodowej  rodziny  zastępczej  pełniącej  funkcję  pogotowia  rodzinnego.  Podczas  spotkań  prowadzona  była
również superwizja koleżeńska.

3) Opracowanie bazy danych na temat instytucji pomocowych w celu usprawnienia przepływu informacji pomiędzy
poszczególnymi  instytucjami  i  służbami  -  została  opracowana  baza  danych  zawierająca:  wykaz  zespołów
interdyscyplinarnych działających na terenie powiatu mławskiego wraz z danymi przewodniczących i numerami
telefonów,  wykaz  służb  i  instytucji  działających  w  obszarze  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,  wykaz
jednostek  całodobowego schronienia,  wykaz ośrodków pomocy społecznych  na  terenie  powiatu  mławskiego,
wykaz  dzielnicowych  KPP  Mława,  bazę  teleadresową  instytucji  organizacji  pozarządowych  oraz  telefonów
zaufania dla osób doświadczających różnego rodzaju kryzysów, w tym przemocy w rodzinie.

4) Baza danych dla osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc - została opracowana baza danych
zawierająca:  wykaz zespołów interdyscyplinarnych działających na terenie powiatu mławskiego, wykaz służb
i  instytucji  działających  w obszarze  przeciwdziałania  przemocy  w rodzinie,  wykaz  jednostek  całodobowego
schronienia, wykaz ośrodków pomocy społecznych na terenie powiatu mławskiego, wykaz dzielnicowych KPP
Mława,  bazę  teleadresową  instytucji  organizacji  pozarządowych  oraz  telefonów  zaufania  dla  osób
doświadczających  różnego  rodzaju  kryzysów,  w  tym  przemocy  w  rodzinie  wraz  z  instytucjami  i  służbami
realizującymi Procedurę „Niebieskie Karty”.

5) Baza  danych  została  zamieszczona  na  stronie  powiatu  mławskiego  w zakładce  przeciwdziałanie  przemocy.
Pełnomocnik  oraz  Członkowie  Zespołu  zorganizowali  szkolenia  z  zakresu  interwencji  kryzysowej  w  szkole
w sytuacji zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, w tym ciąży małoletnich, samouszkodzeń i samobójstw
oraz depresji i tożsamości seksualnej. Łączna liczba godzin szkoleń - 12. Udział  w szkoleniach wzięły 22 osoby:
psychologowie,  psychoterapeuta,  pracownicy  socjalni,  pedagodzy,  wychowawcy,  dyrektorzy.  Szkolenia
poprowadziła  Bernadetta  Jabłońska  certyfikowany  specjalista  terapii  psychoseksualnej,  psychoterapeuta,
seksuolog.

Strona 24 z 82



Pełnomocnik  zorganizowała  superwizję  dla  specjalistów  zatrudnionych  w  Zespole  Ośrodków  Wsparcia
w  Mławie.   Superwizję odbyły się w dniach: 10.09.2021r.,  26.10.2021r.  Superwizja zaplanowana na miesiąc
grudzień odbyła się w lutym 2022r. z uwagi na niedyspozycję superwizora. 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mławie zorganizowała radę pedagogiczną na terenie Zespołu Szkół
nr 4 w Mławie dotyczącą zachowań depresyjnych u młodzieży oraz sposobów pomocy uczniom na terenie szkół,
w tym zwracanie uwagi na objawy, które mogą świadczyć o stosowanej przemocy domowej.

6)Wdrażanie nowatorskich rozwiązań i projektów - Pełnomocnik we współpracy z psychologiem i psychoterapeutą
zorganizowała na terenie Zespołu Ośrodków Wsparcia warsztaty profilaktyczne dla młodych rodziców i kobiet
w ciąży. Warsztaty zostały przeprowadzone we wrześniu i październiku 2021 roku. Warsztaty o tematyce „Mózg
dziecka”,  „Emocje,  które  przytłaczają”,  „Potencjał  w  wychowaniu”,  „Trudne  macierzyństwo”  poprowadziły
psycholog i psychoterapeuta. 

7)Upowszechnianie  wiedzy  nt.  zjawiska  przemocy  w  rodzinie  -  w ramach  realizacji  zadania  zakupiono
i  rozdystrybuowano  materiały  informacyjne  o  miejscach  i  formach  pomocy  świadczonej  na  terenie  powiatu
mławskiego osobom uwikłanym w przemoc – działanie opisane zostały w pkt 2.1.2. ppkt 2.

8) Ułatwianie dostępu do informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie – działanie opisane zostały w pkt 2.1.2.
ppkt 2.

9) Szkolenia  specjalistyczne  w  zakresie  pracy  z  osobą  doznającą  przemocy   w  rodzinie  - Pełnomocnik  we
współpracy  ze   Stowarzyszeniem  Na  Rzecz  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  Niebieska  linia
zorganizowała  kurs  podstawowy  –  Studium  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  dla  1  psychologa
zatrudnionego w Zespole Ośrodków Wsparcia. Łączna liczba godzin kursu – 120.

10)  Superwizja dla członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych -  Pełnomocnik na terenie Zespołu
Ośrodków Wsparcia w Mławie organizowała i prowadziła grupową superwizję koleżeńską dla przewodniczących
zespołów  interdyscyplinarnych.  Superwizja  odbyła  się  w  dniach:  11.03.2021r.,  15.04.2021r.,  12.05.2021r.,
09.06.2021r., 07.07.2021r., 08.09.2021r., 10.11.2021r., 09.12.2021r. Ponadto, prowadziła koleżeńskie superwizje
indywidualne  dla  poszczególnych  członków  grup  roboczych  i  członków  zespołów  interdyscyplinarnych.
Superwizje  były  prowadzone  wg.  zgłaszanych  potrzeb.  Skorzystało  z  nich  3  pracowników  socjalnych  i  3
przewodniczących zespołu interdyscyplinarnego.

11)  Szkolenia specjalistyczne dla sędziów, prokuratorów, policjantów, pracowników oświaty,  pomocy społecznej
i  ochrony  zdrowia  -  Członkowie  Zespołu  prowadzili  rozeznanie  wśród  orzeczników  w  Sądzie  Rejonowym
w  Mławie  dotyczące  potrzeb  i  zainteresowania  szkoleniami  specjalistycznymi.  Orzecznicy  nie  wykazali
zainteresowania.  Pełnomocnik  w dniu  16.08 2021 roku pisemnie  zwróciła  się  do  Prezesa  Sądu Rejonowego
w  Mławie  z  zapytaniem  o  zainteresowanie  orzeczników  SR  Mława  szkoleniem  z  zakresu  przesłuchiwania
małoletnich świadków w trybie art. 185 a i b k.p.k. Akces zgłosił jeden sędzia. Z uwagi na nikłe zainteresowanie
szkolenie nie zostało przeprowadzone. 
Pełnomocnik  wraz  z  Członkami  Zespołu  zorganizowała  30  godzinne  szkolenie  dla  specjalistów pn.  „Dialog
Motywujący”. W szkoleniu brali udział pracownicy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie, kuratorzy sądowi dla
dorosłych,  pracownicy  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Mławie i  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej  Wiśniewo.  Łącznie  uczestniczyło  17  osób.  Szkolenie  w  liczbie  36  godzin  odbyło  się  w  dniach:
04.11.2021r.,  05.11.2021 r.,  18.11.2021 r.,  19.11.2021r.,  01.12.2021r.,   02.12.2021r.  Szkolenie poprowadziła:
Anna Bauchan  i Katarzyna Kaszek z Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego.

12)   Prowadzenie  Telefonu Interwencyjnego - w 2021 roku podjęto 15 interwencji telefonicznych.
13)  Realizowanie oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - Pełnomocnik

przygotowała wnioski do Wojewody Mazowieckiego o środki na realizację programu oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Powiat Mławski otrzymał dotację na ten cel w wysokości
10  800,00  zł.  W  roku  2021  w  ramach  pozyskanych  środków  była  prowadzona  jedna  edycja  programu.
W Programie łącznie uczestniczyło 12 osób, ukończyło 9 osób.

14)Prowadzenie  programów  psychologiczno  –  terapeutycznych  dla  osób  stosujących  przemoc  w  rodzinie  -
Pełnomocnik  przygotowała  wnioski  do  Wojewody  Mazowieckiego  o  środki  na  realizację  programu
psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Powiat Mławski otrzymał dotację na
ten cel w wysokości 5 800,00 zł.  W roku 2021 była prowadzona jedna edycja programu. W Programie łącznie
uczestniczyło 7 osób, ukończyły 4 osoby.
Kuratorzy I ZKSS w Mławie dokonali weryfikacji osób mogących uczestniczyć w programie psychologiczno-
terapeutycznym , zachęcając swoich podopiecznych do udziału.

15)Szkolenia specjalistyczne w zakresie pracy z osobą stosującą przemoc - Pełnomocnik we współpracy z Fundacją
na  Rzecz  Przeciwdziałania  Przemocy  Feniks  z  Rzeszowa  zorganizowała  dla  dwóch  psychologów  szkolenie
z metody pracy ze sprawcami przemocy wg. Modelu Duluth. Szkolenie 50 godzin.
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16)Zapewnienie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie w zakresie:
interwencyjnym poprzez:  zapewnienie schronienia ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym
pod  jej  opieką,  bez  skierowania  i  bez  względu  na  dochód,  przez  okres  do  trzech  miesięcy  z  możliwością
przedłużenia - udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowanie niezwłocznie
dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie,
terapeutyczno  -  wspomagającym  poprzez  -  diagnozowanie  problemu przemocy  w rodzinie,   opracowanie
indywidualnego  planu  pomocy  ofierze  przemocy  w  rodzinie,  udzielanie  poradnictwa  medycznego,
psychologicznego,  prawnego,  socjalnego,  prowadzenie  grup  wsparcia  lub  grup  terapeutycznych  dla  ofiar
przemocy  w  rodzinie,   prowadzenie  terapii  indywidualnej,  diagnozowanie  sytuacji  dzieci  i  młodzieży  oraz
udzielanie im wsparcia psychologicznego i socjoterapeutycznego,
potrzeb bytowych poprzez -   zapewnienie całodobowego okresowego pobytu dla osób doznających przemocy
w rodzinie, zapewnienie pomieszczeń do spania przeznaczonych maksymalnie dla pięciu osób, z uwzględnieniem
sytuacji  rodzinnej  ofiary  przemocy  w rodzinie,   wspólnego pomieszczenia  do  pobytu  dziennego z  miejscem
zabaw  dla  dzieci  i  miejsca  do  nauki,  ogólnodostępnych  łazienek,  wyposażonych  w  sposób  umożliwiający
korzystanie zarówno przez osoby dorosłe,  jak i  dzieci,  odpowiednio jedna łazienka na pięć osób, miejsca do
prania i suszenia, ogólnodostępnej kuchni,   wyżywienia, odzieży i obuwia, środków higieny osobistej i środków
czystości. 

17)Prowadzenie Zespołu Ośrodków Wsparcia - działanie opisane zostały w pkt 2.1.2. ppkt 2.
18)Zapewnienie  pomocy  medycznej  w  zakresie  psychiatrii  osobom  doświadczającym  przemocy  w  rodzinie

i zagrożonym przemocą w tym dzieciom -  w ramach realizacji zadania zatrudniono lekarza psychiatrę dla osób
dorosłych, który udzielił 22 konsultacje psychiatryczne. Z tej formy pomocy skorzystało 14 osób. Zatrudnienie
psychiatry dziecięcego było niemożliwe z uwagi na brak specjalisty.

19)Prowadzenie punktów informacyjno – konsultacyjnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na terenie
powiatu  mławskiego  jedynie  Miasto  Mława  prowadzi  punkt  konsultacyjny  ds.  przeciwdziałania  przemocy
w rodzinie. 

20)Wdrażanie i realizacja programów profilaktycznych w szkołach, uwrażliwiających dzieci i młodzież na problem
przemocy  w rodzinie - Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna w Mławie wdrożyła i upowszechniła program
reintegrujacy  powrót  uczniów  do  szkół  w  powiecie  mławskim,  w  celu  upowszechniania  zachowań
konstruktywnych. Program pilotażowo przeprowadzono w wybranych szkołach. Pozostałym szkołom dostarczono
program do realizacji przez pedagogów i psychologów szkolnych. Działania realizowane przez Zespół Ośrodków
wsparcia w Mławie opisane zostały w pkt 2.1.2. ppkt 2.

21)Utworzenie  i  prowadzenie  anonimowej  poradni  mailowej  dla  młodzieży  -  anonimowa poradnia  mailowa dla
dzieci  i  młodzieży  została  uruchomiona  w  lipcu  2021  r.  pod  adresem  poradnia@zowmlawa.pl. W  ramach
promocji działalności poradni były dystrybuowane ulotki  w szkołach  i przedszkolach,  była prowadzona na ten
temat audycja w Radio 7 i  audycja  w regionalnej TV. Audycja w Radio 7 powtarzana jest cyklicznie. Poradnia
była promowana podczas eventu profilaktycznego organizowanego przez NFZ w mławskim parku. Umieszczane
były  posty  promocyjne  w  mediach  społecznościowych.  Na  bieżąco  poradnia  jest  promowana  przez  Zespół
Ośrodków Wsparcia. Do wszystkich  placówek oświatowych na terenie powiatu mławskiego, ośrodków pomocy
społecznej,  poradni  psychologiczno  -  pedagogicznej,  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Mławie,
kuratorów  dla  nieletnich,  ośrodka  kuratorskiego,  przewodniczących  zespołów  interdyscyplinarnych,  mailowo
przesłano informacje o utworzonej poradni  z prośbą o przekazanie uczniom i rodzicom wiadomości o możliwości
uzyskania  pomocy  i  udostępnienie  spotu  promującego  oraz  regulaminu  działania  poradnictwa  na  stronie
internetowej szkoły i platformie LIBRUS. Do wiadomości została dołączona ulotka i spot promujący.  Do tej pory
do poradni zgłaszały się osoby z zaburzeniami psychicznymi i problemem agresji,  a także wychowawcy proszący
o wskazówki pomocy dla uczniów.

22)Rozwijanie i prowadzenie grup wsparcia, grup rozwoju osobistego - w 2021 roku na terenie Zespołu Ośrodków
Wsparcia psycholog prowadził grupę wsparcia  dla osób doświadczających kryzysu psychicznego.  Prowadzona
była również grupa wsparcia dla dorosłych osób doświadczających przemocy w rodzinie „6 kroków”.  

23)Praca  systemowa z  rodziną  -  działanie  realizowane  poprzez  prowadzenie  warsztatów  dla   rodziców w celu
rozwoju kompetencji wychowawczych, warsztatów/ grup psychoedukacyjnych dla młodzieży, dzieci  w wieku
szkolnym i przedszkolnym, prowadzenie psychoterapii dla dzieci, par i rodzin. W 2021 roku w Zespole Ośrodków
Wsparcia prowadzona była psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, psychoterapia rodzin. Z psychoterapii
indywidualnej skorzystało 8 osób poniżej 18 roku życia i  54 osoby pełnoletnie. Z psychoterapii par skorzystały 3
pary (6 osób), z psychoterapii rodzin skorzystały 2 rodziny (8 osób). W 2021 roku pedagog, pracownik socjalny
przy udziale psychologa prowadzili na terenie Zespołu Ośrodków Wsparcia warsztaty dla rodziców „Warsztaty
umiejętności wychowawczych”. Odbyły się 2 edycje, uczestniczyło w nich 12 osób.
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Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mławie zorganizowała zajęcia:
„Szkoła dla rodziców” i „Bajkoterapia” (2 cykle po 6 spotkań) oraz „Socjoterapia”(12 osób) - zajęcia prowadzone
były z założeniem poprawy stanu emocjonalnego dzieci oraz psychoedukacji rodziców ,
„Szkoły  dla  rodziców”  (12  spotkań)  celem  zajęć  była  nauka  konstruktywnych  metod  wychowawczych  bez
przemocy i agresji wobec dzieci,
doraźne  wsparcie  psychologiczne  dla  dzieci,  które  doznały  urazu  psychicznego  na  skutek  przemocy  (dzieci
kierowane przez sąd) - 5 osób.

24)Programy profilaktyczne i kampanie skierowane do mieszkańców powiatu mławskiego - na przełomie listopada
i grudnia 2021 roku  prowadzona była Kampania  „Biała Wstążka”. Kampania prowadzona pod hasłem „Nie znoś
przemocy”. W ramach kampanii dystrybuowane były torby na zakupy z hasłem kampanii, przeprowadzona była
sonda  uliczna,  publikowane  były  artykuły  dotyczące  przemocy  i  agresji,  na  portalach  społecznościowych
umieszczane były ćwiczenia z rozwoju osobistego dla kobiet. W realizację kampanii włączyli się przewodniczący
zespołów interdyscyplinarnych, szkoły z terenu powiatu mławskiego, niektóre ośrodki pomocy społecznej oraz
Policja.                                       

2.4.  Powiatowy  Program  Korekcyjno-Edukacyjnego  dla  Osób  Stosujących  Przemoc  w  Rodzinie
w Powiecie Mławskim na lata 2021-2025 przyjęty został  Uchwałą Nr XXII/162/2020 Rady Powiatu Mławskiego
z dnia  30 grudnia 2020 roku.  Program został opracowany w celu zwiększenia skuteczności działań mających na
celu minimalizowanie skutków zjawiska przemocy w rodzinie. Podstawowym celem działań jest pomoc osobom
stosującym przemoc  w rodzinie  w  zaprzestaniu  stosowania  przemocy.  Adresatami  programu są  osoby dorosłe
zamieszkujące  na  terenie  powiatu  mławskiego,  identyfikujące  się  z  problemem  przemocy  domowej,  mające
problemy z wyrażaniem złości,  skierowane przez lokalne instytucje tworzące system pomocy osobom uwikłanym
w przemoc domową. Współautorem programu jest dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie. W roku 2021
była prowadzona jedna edycja programu. W Programie łącznie uczestniczyło 12 osób.  Na realizację oddziaływań
korekcyjno–edukacyjnych  otrzymano dotację  od  Wojewody  Mazowieckiego  w  wysokości  10  800 zł.  Dotację
wykorzystano całości.
                                               
2.5.  Powiatowy  Program  Psychologiczno-Terapeutyczny  dla  Osób  Stosujących  Przemoc  w  Rodzinie
w Powiecie Mławskim na lata 2021 - 2025 został przyjęty Uchwałą Nr XXII/163/2020 Rady Powiatu Mławskiego
z  dnia  30  grudnia  2020  roku. Program  został  opracowany  przez  Dyrektora  Zespołu  Ośrodków  Wsparcia
w  Mławie.  Realizacja  niniejszego  programu  jest  rozszerzeniem  oferty  pomocy  dla  osób  stosujących  przemoc
w  rodzinie  realizowanej  w  powiecie  mławskim.  W  roku  2021  była  prowadzona  jedna  edycja  programu,
uczestniczyło w nim 7 osób.  Na realizację programu psychologiczno - terapeutycznego w 2021 roku otrzymano
dotację  od  Wojewody  Mazowieckiego  w  wysokości  5  800  zł.  Dotację  wykorzystano  w  całości.  

2.6.  Powiatowy Program Rozwoju  Pieczy  Zastępczej  w Powiecie  Mławskim na lata 2021 – 2023 przyjęty
Uchwałą Nr XXV/186/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku. 
Przedstawiony  program  służy  usystematyzowaniu  i  ukierunkowaniu  działań,  ustalenie  priorytetów  i  zakresu
prowadzonej działalności na rzecz rozwoju pieczy zastępczej w powiecie mławskim na lata 2021 – 2023. 
W 2021 roku na terenie Powiatu Mławskiego: 
1) powstało 13 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono łącznie 21 dzieci, 
2) 1  rodzina  zastępcza  niezawodowa,  w  której  przebywa  3  dzieci,  została  przekształcona  w rodzinę  zastępczą

zawodową;
3) 2 dzieci przebywających w niezawodowej rodzinie zastępczej zostało przeniesione do rodzinnego domy dziecka

na teren powiatu mławskiego,
4) żadne z dzieci nie powróciło do domu rodzinnego, 
5) 1 dziecko zostało umieszczone w rodzinie preadopcyjnej,
6) 6 dzieci osiągnęło pełnoletność i pozostało  nadal w pieczy  zastępczej, za zgodą rodziny zastępczej, nie dłużej

jednak niż do ukończenia 25. r. ż, jeżeli będą się uczyły,
7) 8  wychowanków,  którzy  przebywali  w rodzinie  zastępczej  po  osiągnięciu  pełnoletności,  opuściło  rodzinę  -

rozpoczęli lub zakończyli proces usamodzielnienia, 
8) 4 osoby rozpoczęły proces usamodzielnienia – pobiera pomoc na kontynuowanie nauki.

Strona 27 z 82



Na dzień 31 grudnia 2021 roku na terenie Powiatu Mławskiego funkcjonowało 68 rodzin zastępczych i 1 rodzinny
dom dziecka, w których przebywało łącznie 110 dzieci, w tym:
1) 14 niezawodowych –  15 dzieci,
2) 3 zawodowe  – 10 dzieci,
3) 1 rodzinny dom dziecka – 9 dzieci,
4) 51 spokrewnionych – 76 dzieci.

Zgodnie z przeznaczeniem środków finansowych wypłacono:
1.156.802,62zł. świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci na kwotę
 62.611,29zł. świadczenia na kontynuowanie nauki wychowanków
26.932,00zł. usamodzielnianie finansowe dla wychowanków
7.995,94zł. pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków

Na świadczenia pieniężne wraz z wynagrodzeniami, dla funkcjonujących rodzin zastępczych, 1 rodzinnego domu
dziecka,  osoby  zatrudnionej  do  pomocy  przy  sprawowaniu  opieki  nad  dziećmi  i  przy  pracach  gospodarskich
w rodzinnym domu dziecka, osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach
gospodarskich w niezawodowej rodzinie zastępczej oraz osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki
nad  dziećmi  i  przy  pracach  gospodarskich  w zawodowej  rodzinie  zastępczej,  w 2021 roku wypłacono  łącznie
1 306 203,20 zł. tj. 1 156 802,62 zł. (świadczenia) + 149 400,58 zł. (wynagrodzenia wraz z pochodnymi). 

W 2021 roku wypłacono dodatek wychowawczy z Programu 500+, na dzieci przebywające w rodzinnej pieczy 
zastępczej w wysokości 480 539,01 zł.

Na terenie powiatu mławskiego w 2021 roku funkcjonowały 4 placówki opiekuńczo – wychowawcze: 
Dom Dziecka nr 1 w Kowalewie dla 14 wychowanków, 
Dom Dziecka nr 2 w Kowalewie dla 14 wychowanków, 
Dom Dziecka nr 3 w Kowalewie dla 14 wychowanków, 
Dom Dziecka nr 4 w Kowalewie dla 10 wychowanków.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku na pomoc dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych
i młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz  młodzieżowych ośrodków socjoterapii wydatkowano łącznie   
78 415,01zł,  z tego:
52 223,74 zł. dla 14 wychowanków na kontynuowanie nauki
20 205,00 zł. dla 4 wychowanków na usamodzielnienie
5 986,27 zł. dla 3 wychowanków na zagospodarowanie

Dzieciom przebywającym w instytucjonalnej pieczy zastępczej  wypłacono dodatek wychowawczy 500+                  
w wysokości 263 894,26 zł  + koszty obsługi 2 638,94 zł. = 266 533,20 zł

2.7. Program  kompleksowego  wsparcia  dla  rodzin  „Za  życiem” realizowany  na  podstawie  podpisanego
Porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji  Narodowej,  a Powiatem Mławskim na realizację dwóch zadań
z zakresu administracji rządowej w zakresie:
1) zapewnienia  maksymalnie komfortowych warunków pobytu uczennicy  w ciąży  do czasu  urodzenia  dziecka

w bursach lub internatach, w formie odrębnego jednoosobowego – pokoju,
2) zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze

powiatu mławskiego.
Program ten jest realizowany w latach 2017 - 2021 przez dwie jednostki: 
1) Bursę Szkolną w Mławie - zadanie 1.5 „Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin”, w ramach którego zakupiono

środki czystości tj. środki myjące, dezynfekujące, zapachowe używane do bieżącego czyszczenia podłóg, okien,
sanitariatów i innych powierzchni, które stanowią wyposażenie pokoi. 

2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie - zadanie 2.4 –„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
i jego rodziny”.  W roku 2021 zgodnie z porozumieniem przeprowadzono łącznie  2340 godzin specjalistycznych
zajęć  stymulujących  dziecko  na  wczesnym  etapie  jego  rozwoju,  mających  bezpośredni  wpływ  na  osiągnięcie
większej  samodzielności  i  lepszej  jakości życia w okresie dorosłym, a także wspierających jego rodzinę. Praca
z dziećmi z grupy docelowej miała charakter wieloprofilowego oddziaływania na zaburzenia. Zajęcia prowadziło
27 nauczycieli specjalistów. 
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Zajęciami  objęto  76  dzieci  z  poważnymi  deficytami  rozwojowymi.  W  ramach  programu  udzielano  wsparcia
psychologicznego rodzicom, tj. udzielano specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka
oraz wskazówek i instruktażu do kontynuacji pracy z dzieckiem w domu, wskazywano właściwe dla dziecka i jego
rodziny  formy  kompleksowej,  specjalistycznej  pomocy,  wskazywano  jednostki  udzielające  dzieciom
specjalistycznej pomocy. Ze środków Programu doposażono placówkę do potrzeb wielospecjalistycznych działań
w niezbędne, nowoczesne pomoce do zajęć Integracji Sensorycznej, zajęć logopedycznych i neurologopedycznych,
terapii behawioralnej, zajęć treningu umiejętności społecznych oraz zajęć pedagogicznych i psychologicznych.

Kwota dotacji w 2021 roku wynosiła –  164 400 zł., z czego Bursa Szkolna otrzymała  600 zł. dotacji  natomiast
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy – 163 800,00 zł.

2.8. Lokalna polityka senioralna -  działania na rzecz lokalnej polityki senioralnej realizowane są w powiecie 
mławskim od września 2017 roku.  Starosta Mławski  Zarządzeniem Nr 40/2017 z dnia 14.09.2017 roku podjął 
działania w zakresie realizacji polityki senioralnej, skierowanej na:
1) aktywizację osób starszych w sferze życia publicznego na poziomie powiatu mławskiego,
2) wymianę informacji na temat form i wspierania osób starszych,
3) wymianę dobrych praktyk w obszarze działań na rzecz osób starszych,
4) integrację środowisk zajmujących się działaniem na rzecz osób starszych oraz samych osób starszych.
Potrzeby  określone  w  „Raporcie  o  sytuacji  i  potrzebach  osób  starszych  zamieszkujących  na  terenie  Powiatu
Mławskiego”  opracowanym  w  2018  roku  na  zlecenie  Powiatu  Mławskiego  –  roku  w  2021 realizowane  były
w głównej mierze przez jednostki pomocy społecznej oraz Urzędy Gmin.
Mając na uwadze zadania realizowane Zarząd Powiatu Mławskiego w obszarze podniesienie standardów życia osób
starszych – podejmowane działania opisano zostały w pkt 2.1.4. raportu. 

3. Wspieranie osób z niepełnosprawnościami.

3.1. Powiatowy Program Działań na Rzecz  Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2030  przyjęty Uchwałą
Nr XXI/152/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku. Program jest kontynuacją działań na
rzezcz  osób  niepełnosprawnych  realizowanych  przez  samorząd  powiatu  mławskiego  w  latach  2013  –  2020.
Głównym celem Powiatowego Programu działań  na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych na lata  2021 – 2030 jest
zwiększenie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym poprzez wyrównywanie szans oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W roku 2021 Program realizowany był poprzez:

3.1.1.  określenie  zadań  oraz  wysokości  środków  Powiatowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  dla  Powiatu  Mławskiego  na  2021 rok Rada  Powiatu  Mławskiego  określiła  w  Uchwale
Nr XXIV/176/2021 z dnia 25 marca  2021 roku,  a  w dniu  14 grudnia 2020 roku Uchwałą  Nr  XXX/210/2021
z dnia  4  listopada  2021 roku  dokonała  zmian  wysokości  środków Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2021
rok. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną
zostały przyznane Powiatowi Mławskiemu  zgodnie z „Informacją Prezesa Zarządu PFRON o wysokości środków
przypadających  wg  algorytmu  w 2021  roku  na  realizację  zadań  w  planie  finansowym Funduszu  dla  powiatu
mławskiego”.
Ostateczny  podział  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w  2021  roku
przedstawiał się następująco:
1. 69 670,21 zł. z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową, 
2. 1 009 681,79 zł. z przeznaczeniem na rehabilitację społeczną.
Informacja o przeznaczeniu środków została opisana w pkt 2.1. ppkt 2.1.3. raportu.

3.1.2. przystąpienie  Powiatu  Mławskiego  w  2021  roku  po  raz  kolejny  do  realizacji  pilotażowego  programu
,,Aktywny  Samorząd”  finansowanego  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Osób  Niepełnosprawnych.  Celem
głównym  programu  jest  wyeliminowanie  lub  zmniejszenie  barier  ograniczających  uczestnictwo  beneficjentów
programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.  Na realizację tego programu  otrzymano
środki finansowe w wysokosci 240 343,60 zł.
Przyznane środki na dofinansowania z pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” w 2021 roku:
Moduł I  – 211 419,85 zł.  -  w ramach Moduł I  udzielono pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów  oraz  oprogramowania,  pomocy  w  zakupie  protezy  kończyny,  w  której  zastosowano  nowoczesne
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rozwiązania  techniczne,   pomocy  w  utrzymaniu  sprawności  technicznej  posiadanego  wózka  inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym, pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla  osoby
zależnej.  Dofinansowano 37 osób.
Moduł  II  –   28 923,75 zł.  -  w ramach Moduł   II  udzielono pomocy w uzyskaniu wykształcenia  na poziomie
wyższym. Dofinansowano 11 osób.

3.1.3.  działalność Środowiskowego Domu  Samopomocy w Mławie.  Program działalności  Środowiskowego
Domu Samopomocy w Mławie rok przyjęty uchwałą Nr 650/2021 Zarządu Powiatu Mławskiego w dniu 9 czerwca
2021  roku.   Placówka  ma  zasięg  ponadlokalny,  swoją  ofertę  kieruje  do  mieszkańców  powiatu  mławskiego.
Zainteresowanie placówką oraz oferowanymi formami pomocy z roku na rok jest coraz większe, o czym świadczy
coraz  większa  liczba  osób z  niepełnosprawnością  intelektualną zgłaszających się do korzystania z usług Domu.
Pomimo statutowej liczby miejsc wynoszącej 41, liczba osób korzystających z usług Domu w 2021 roku wynosiła
46 (stan na 31.12.2021 roku). W ciągu roku 2 osoby zrezygnowały z usług świadczonych przez  Dom, 2 osoby
zostały nowo przyjęte. 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie w 2021 roku otrzymał  dotację  celową z programu , ,Za życiem”
w kwocie  74 025,00 zł.  Dotacja  została  przyznana dla  13 osób niepełnosprawnościami  sprzężonymi  będącymi
uczestnikami  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Mławie.  Pozyskane  środki  finansowe  przeznaczono  na
wypłatę  części  wynagrodzeń  pracowników  w  łącznej  kwocie 55  908,00  zł.  Informacja  nt.  form  wsparcia
uczestników Domu, opisana została w pkt 2.1.3  ppkt 2. raportu. 

3.1.4. utworzenie Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego dla osób dorosłych niepełnosprawnych –
15  listopada  2021  roku  Zarząd  Powiatu  Mławskiego  Uchwałą  Nr  769/2021  ustanowił  Pełnomocnika  do
zorganizowania  Powiatowego  Centrum  Opiekuńczo  –  Mieszkalnego  w Mławie.  Zadaniem  Pełnomocnika  było
zorganizowanie pracy Centrum w sposób skutkujący rozpoczęciem jego działalności od dnia  1 stycznia 2022r.,
natomiast  z dniem 1  stycznia  2022r.  Zarząd  Powiatu  Mławskiego zatrudnił  na  umowę o pracę  na  stanowisku
Kierownika Powiatowego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Mławie Panią Annę Szczypińską.
Głównym  celem  działania  Centrum  jest  świadczenie  usług  osobom,  które  ze  względu  na  wiek,  chorobę
lub  niepełnosprawność  wymagają  częściowej  opieki  i  pomocy  w  zaspakajaniu  potrzeb  życiowych  poprzez
wsparcie,  w  tym:  w  zakresie  potrzeb  zdrowotnych,  pielęgnacyjnych,  zapobiegania  wtórnym  powikłaniom,
stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych. 

3.1.5. udzielanie  dotacji  celowych  dla  organizacji  pozarządowych  realizujących  zadania  dla  osób
z  niepełnosprawnościami  w  zakresie  sportu,  kultury,  sztuki,  promocji  zdrowia  oraz  rehabilitacji  społecznej.
Informacje nt. dotacji celowych udzielonych organizacjom pozarządowym opisana została w pkt  3.1.4. raportu.

4. Edukacja publiczna. 

4.1.  Programu  wspierania  edukacji  uzdolnionych  uczniów  szkol  ponadgimnazjalnych
i  ponadpodstawowych  powiatu  mławskiego realizowany  jest  w  zawiązku  z  przyjętą  Uchwałą
Nr XXIII/178/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku. Program kierowany jest do szczególnie
uzdolnionych uczniów, kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest
powiat mławski. Program ma charakter motywacyjny. 
Zarząd Powiatu Mławskiego w dniu 23 września 2021 roku podjął Uchwałę Nr 711/2021 w sprawie przyznania
Nagród  Starosty  Mławskiego  dla  Najlepszych  Maturzystów  w  2021  roku  zgodnie  z  „Programem  wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu powiatu mławskiego".
Nagrody  przyznano  5-u  maturzystom po  1000,00  zł.  jednemu uczniowi  z  każdej  z  ponadgimnazjalnych  szkół
prowadzonych przez powiat mławski.

4.2. Programy Erasmus+.
4.2.1. Zarząd Powiatu Mławskiego podjął Uchwałę Nr 45/2019 w dniu 16.01.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie do programu Erasmus+ dla Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie, Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie i Zespołu
Szkół Nr 4 w Mławie. Zespół Szkół Nr 4 w Mławie w 2019 roku przystąpił do Projektu „Ekonomista i handlowiec
na Europejskim Rynku pracy”, dofinansowanego z projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój. Wyjazd do Grecji pierwotnie zaplanowany był na marzec 2020 roku. Z uwagi na panujące obostrzenia
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związane z pandemią koronawirusa zdecydowano o jego przełożeniu na 2021 rok. Umowa została aneksowana.
Przyznana dotacja na realizację projektu wynosi ogółem 226 181,13 zł. W miesiącu kwietniu 2021 roku 27 uczniów
Zespołu Szkół Nr 4 wraz z 2 nauczycielami Zespołu Szkół Nr 4  wyjechało do Grecji (Ekonomista  i handlowiec na
europejskim rynku pracy). 

4.2.2. Uchwałą  Nr  335/2020  Zarząd  Powiatu  Mławskiego  w  dniu  28.01.2020  roku  udzielił  pełnomocnictwa
Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie do dokonywania w imieniu Powiatu Mławskiego czynności związanych
m.in. z realizacją projektu w ramach programu Erasmus+, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji  – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie.  W 2020 roku Zespół Szkół nr 2 w Mławie
uzyskał dofinansowanie projektu pn. „Praktyki Zawodowe szansą na lepszy start”. Projekt rozpoczął się 1 grudnia
2020 roku i zakończył 31 stycznia 2022 roku. Kwota przyznanego dofinansowania to 109 206,00 euro. I rata wynosi
87 364,80 euro. 23 maja 2021 roku 60 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie z klas I-III wraz z opiekunami
wyjechało do Grecji na dwutygodniowe praktyki.

4.2.3. Uchwałą  Nr  498/2020 z  dnia  7  października  2020 roku Zarząd  Powiatu  Mławskiego  wyraził  zgodę  na
przystąpienie przez Zespół Szkół Nr 1 w Mławie do projektu pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(PO  WER),  którego  realizatorem  jest  Fundacja  Rozwoju  Systemu  Edukacji  –  Narodowa  Agencja  Programu
Erasmus+ w Warszawie. Projekt Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie pod nazwą „Zagraniczne staże szansą na wsparcie
kluczowych  zawodów  ZS1  w  Mławie”  otrzymał  dofinansowanie  w  wysokości  302  977,09  zł.  Okres  trwania
projektu: od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku. 2 maja 2021 roku 40 uczniów Zespołu Szkół Nr 1
Mławie wraz z 3 opiekunami wyjechało do Grecji. 3 lutego 2022 r. szkoła otrzymała informację, że raport końcowy
został  rozliczony.  Płatność końcowa  w kwocie  60  595,42zł.  stanowi  refundację  lub  pokrycie  pozostałej  części
kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów w celu realizacji projektu.

4.2.4. Uchwałą  511/2020  z  dnia  19  października  2020  roku  Zarząd  Powiatu  Mławskiego  wyraził  zgodę  na
przystąpienie przez Zespół Szkół Nr 4 w Mławie im. Obrońców Mławy z Września 1939r. do projektu „Ekonomista
i handlowiec na Europejskim Rynku pracy – edycja 2” dofinansowanego z projektu „Międzynarodowa mobilność
edukacyjna  uczniów  i  absolwentów  oraz  kadry  kształcenia  zawodowego”  w  ramach  Programu  Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa
Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie.  Okres trwania projektu: od 1 października 2020 roku do 30 września
2021 roku. W dniach 16 -2 9 maja 2021 roku 50 uczniów technikum wzięło udział w mobilności ponadnarodowej.
Na 14 dniowy pobyt w Grecji składało się: 10 dni praktyki, 2 dni programu kulturowego i 2 dni podróży.

4.2.5. Zarząd  Powiatu  Mławskiego  na  posiedzeniu  w dniu  19  października  2020 roku udzielił  pełnomocnictw
szczególnych dla Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie oraz Dyrektora
Zespołu  Szkół  nr  4  w Mławie  im.  Obrońców Mławy z  Września  1939r.  we  wszystkich  relacjach  z  Fundacją
Rozwoju  Systemu  Edukacji  w  Warszawie  wynikających  z  udziału  tych  Placówek  w  konkursie  wniosków
o akredytację w programie na lata 2021 – 2027. Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze kształcenia dorosłych, która
w przyszłości  ułatwiłaby  pozyskiwanie  środków na  zagraniczne  staże  dla  uczniów.  Wszystkie  wnioski  zostały
pozytywnie  rozpatrzone.  Na  mocy  przyznanych  akredytacji  wyżej  wymienione  szkoły  otrzymały  wsparcie
finansowe w 2021 roku na  realizację  projektów w ramach  programu Erasmus+,  akcja  kluczowa  1:  Mobilność
edukacyjna osób. Przyznano dofinansowanie w poniższych kwotach: 
Zespół Szkół nr 1 – 64 508,00 Euro,
Zespół Szkół nr 2 – 68 560,00 Euro,
Zespół Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. – 60 358,00 Euro.
Projekty realizowane będą w 2022 roku, a ich zakończenie planowane jest do 30 listopada 2022 roku.

4.2.6. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 721/2021 z dnia 30 września 2021 roku udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu  Szkół  Nr  4  do  dokonywania  w  imieniu  Powiatu  Mławskiego  czynności  związanych
z aplikowaniem i realizacją projektu w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna uczniów liceum
w ramach sektora Edukacja Szkolna, którego Operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa
Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie.  Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała dofinansowanie
w wysokości  51  304,00  Euro.  15  kwietnia  2022 roku wpłynęła  pierwsza  transza  w wysokości  185  85,04  zł.,
co stanowi 80% przyznanego dofinansowania. Projekt realizowany będzie w latach 2022-2023. 
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4.2.7. Zarząd  Powiatu  Mławskiego  Uchwałą  Nr  777/2021  z  dnia 24  listopada  2021  roku  Zarząd  Powiatu
Mławskiego udzielił pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie do samodzielnego
reprezentowania  organu  prowadzącego  we  wszelkich  relacjach  wynikających  z  udziału  placówki  w  Programie
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanym
przez  Unię  Europejską  w  ramach  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Decyzja  Zarządu  Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji o zatwierdzeniu przedsięwzięć w ramach IV naboru została opublikowana pod koniec
pierwszego kwartału 2022 roku. Projekt znalazł się na liście rezerwowej. 

4.3. Programy w zakresie wsparcia nauczania zdalnego. 
4.3.1. Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 615/2021 z dnia 31 marca 2021 roku udzielił  pełnomocnictwa
szczególnego  Dyrektorowi  Powiatowego  Ośrodka  Doskonalenia  Nauczycieli  w  Mławie  do  samodzielnego
reprezentowania  Organu Prowadzącego we wszystkich relacjach  z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji  w Warszawie
wynikających  z  udziału  placówki  w  przedsięwzięciu  grantowym  pn.  „Wsparcie  Powiatowego  Ośrodka
Doskonalenia  Nauczycieli  w  Mławie  w  realizacji  zadań  wspomagających  nauczycieli  w  kształceniu  na
odległość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), II Oś priorytetowa
– Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i  edukacji,  Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu
oświaty, Kategoria 1: „Doposażenie w sprzęt i szkolenia dla kadry PDN i BP oraz szkolenia dla nauczycieli”. Grant
realizowany był w okresie od czerwca 2021 roku do listopada 2021 roku, a jego całkowity koszt to 92 620,55 zł. 
Realizacja:
Zakupiono  wizualizer,  2  kamery  internetowe,  2  lampy  oświetleniowe,  2  laptopy  oraz  2  pakiety  Office.
Przeprowadzono szkolenia i konsultacje dla 15 grup nauczycieli. 
Konsultacje  prowadzone  przez  doradców  metodycznych  Powiatowego  Ośrodka  doskonalenia  Nauczycieli
w Mławie dostosowano do indywidualnych potrzeb uczestników grantu. Program szkolenia obejmował 25 godzin
i  składał  się  z  2  obowiązkowych modułów tematycznych:  Metodyka edukacji  zdalnej,  Zintegrowana Platforma
Edukacyjna oraz modułów do wyboru: Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej,  Organizacja procesu kształcenia
i wychowania,  Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji  zdalnej,  Przegląd wybranych narzędzi
edukacji  zdalnej,  Zoom,  Microsoft  Teams,  Google  Meet,  Multimedialne  zasoby  edukacyjne,  Zapewnianie
bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej, Prawne aspekty edukacji zdalnej Uczestnikami szkoleń i konsultacji
byli nauczyciele przedszkoli i szkół województwa mazowieckiego. 
Łącznie w ramach grantu przeszkolono 168 osób, w tym 15 doradców metodycznych oraz 154 nauczycieli.

4.4. Programy w zakresie wsparcia doskonalenia zawodowego.

4.4.1. Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 508/2020 w dniu 19 października  2020 roku wyraził zgodę na
przystąpienie  do  realizacji  projektu  pn.  „Zawód  drogą  do  sukcesu  -  wsparcie  uczniów i  nauczycieli  szkół
prowadzących  kształcenie  zawodowe  z  powiatu  mławskiego”  w  ramach  konkursu  zamkniętego
nr  RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20  dla  Osi  priorytetowej  X  Edukacja  dla  rozwoju  regionu,  Działania  10.3
Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w partnerstwie z Liderem Projektu
– Grupą Szkoleniowo Doradczą  Europlus  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Warszawie.  Doskonalenie  zawodowe będzie
obejmowało uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie, Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie, Zespołu Szkół
Nr 4 w Mławie im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. 
Projekt realizowany jest od maja 2021 roku i będzie trwał do 31 grudnia 2023 roku.       
21 października 2020 roku została zawarta umowa partnerska na rzecz realizacji projektu z Grupą Szkoleniowo
Doradczą  Europlus  Sp.  z  o.o.  Całkowita  wartość  wynosi  1  895  017,98  zł.  przy  dofinansowaniu  ze  środków
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014-2020  w  wysokości
1 516 014,38 zł.
Projekt  uzyskał  pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną.  30 kwietnia 2021 roku została  zawarta  Umowa
o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego,  w  imieniu  którego  działa  Mazowiecka  Jednostka  Wdrażania  Programów  Unijnych  a  Grupą
Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp. z o.o. 
W 2021  roku  sfinansowano  realizację  studiów podyplomowych  dla  3  -  ch  nauczycieli  z  Zespołu  Szkół  Nr  1
w Mławie oraz 2 - ch nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie.  
Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o. o. przekazała transzę w wysokości 38 000,00 zł. z przeznaczeniem
na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych (język angielski,
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biologia, matematyka) i przedmiotów zawodowych w Technikum nr 2 i Technikum nr 4 (prowadzenie działalności
gospodarczej  i  ksiąg rachunkowych).  Kolejne transze będą przekazywane cyklicznie po przeprowadzeniu zajęć.
Zrealizowano łącznie 34 godziny doradztwa zawodowego dla uczniów. 
Sprzęt  komputerowy  zakupiony  w  ramach  projektu  trafił  już  do  pracowni  kształcenia  zawodowego  w  trzech
szkołach średnich:
Technikum nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Mławie otrzymało m.in. 30 laptopów, szafkę na laptopy, drukarkę 3D,
kserokopiarkę i projektor;
Technikum  nr  2  im.  Antoniny  Mrozowskiej  otrzymało  m.in.  16  komputerów  typu  all-in-one,  5  laptopów,  6
projektorów, 3 urządzenia wielofunkcyjne i monitor interaktywny;
Technikum nr 4 otrzymało m.in. 16 komputerów typu all-in-one, 13 laptopów, urządzenie wielofunkcyjne, głośnik,
tablicę interaktywną z projektorem oraz serwer plików. 
Wartość zakupionego sprzętu to łącznie 344 418,43 zł.

4.4.2. Powiat Mławski na podstawie umowy zawartej  z Województwem Mazowieckim w dniu 6 kwietnia 2018
roku,  realizował w roku 2021 projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”  w ramach priorytetu X
Edukacja  dla  rozwoju  regionu,  Działanie  10.3  Doskonalenie  zawodowe,  Poddziałanie  10.3.1  Doskonalenie
zawodowe  uczniów  w  ramach  RPOWM  2014-2020.  Projekt  realizowany  był  już  w  latach  2018  –  2019.
Okres realizacji projektu od podpisania umowy będzie trwał do 31 marca 2023 roku. W 2021 roku wszystkie szkoły
tj.  Technikum nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, Technikum nr 2 im. Antoniny
Mrozowskiej  w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie,  Technikum nr 3 w Zespole  Szkół  Nr 3 im. Marszałka  Józefa
Piłsudskiego w Mławie oraz Technikum nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy  z Września 1939r.
w Mławie opracowały innowacje pedagogiczne, które zostały zaakceptowane. W 2021 roku w ramach powyższego
projektu  dostarczono  sprzęt  komputerowy  do  trzech  szkół  –  Technikum nr  1  (13  komputerów stacjonarnych),
Technikum nr 2 (16 laptopów) i Technikum nr 4 (13 laptopów). Ponadto 18 uczniów Technikum nr 4 wzięło udział
w płatnych stażach. Przeprowadzono także 19 kursów zawodowych, w których udział wzięło łącznie 279 uczniów.” 

4.3. Programy w zakresie infrastruktury szkolnej.

4.3.1.  Zarząd  Powiatu Mławskiego Uchwałą  Nr 703/2021 z dnia 9 września  2021 roku wyraził  akceptację  dla
wniosków  złożonych  przez  dyrektorów  szkół,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mławski  na
przystąpienie do Rządowego Programu „Aktywna Tablica” oraz wyraził zgodę na złożenie przez Powiat Mławski
wniosku  do  Wojewody  Mazowieckiego  o  uzyskanie  wsparcia  finansowego  na  zakup  pomocy  dydaktycznych
w formie  laptopów wraz  ze  sprzętem  umożliwiającym przetwarzanie  wizerunku  i  głosu  udostępnionego  przez
ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, tablicy interaktywnej,
projektora,  głośników  lub  innych  urządzeń  pozwalających  na  przekaz  dźwięku  lub  interaktywnego  monitora
dotykowego  w  ramach  Rządowego  programu  rozwijania  szkolnej  infrastruktury  oraz  kompetencji  uczniów
i  nauczycieli  w  zakresie  technologii  informacyjno-komunikacyjnych  na  lata  2020-2024  –  „Aktywna  tablica”.
O dofinansowanie  ubiegało  się  11  szkół,  dla  których  organem prowadzącym jest  Powiat  Mławski.  Wojewoda
Mazowiecki przyznał dotację dla 8 szkół w łącznej wysokości 112 000,00 zł. Projekt wymagał wkładu finansowego
w  wysokości  20%  całkowitych  kosztów  zadania,  co  stanowiło  kwotę  28  000,02  zł.  Łącznie  wydatkowano
140 000,02 zł. z przeznaczeniem na zakup laptopów, projektora oraz interaktywnych monitorów dotykowych. Trzy
szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, które nie otrzymały wsparcia
finansowego w 2021 roku, ale mogą o nie wnioskować w 2022 roku.

4.3.2. Minister Edukacji i Nauki komunikatem z dnia 27 sierpnia 2021 roku ustanowił przedsięwzięcie pn. „Poznaj
Polskę”,  którego przedmiotem jest  wsparcie organów prowadzących publiczne  i niepubliczne szkoły dla dzieci
i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez
umożliwienie  im poznawania  Polski,  jej  środowiska  przyrodniczego,  tradycji,  zabytków  kultury  i  historii  oraz
osiągnięć polskiej  nauki.  Zadanie mogło być dofinansowane w wysokości  do 80% poniesionych kosztów, przy
czym kwota dofinansowania nie mogła przekroczyć:
a) w przypadku wycieczki jednodniowej – kwoty do 5 000,00 zł.
b) w przypadku wycieczki dwudniowej – kwoty do 10 000,00 zł.
c) w przypadku wycieczki trzydniowej – kwoty do 15 000,00 zł.
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Uchwałą  Nr  714/2021 Zarząd  Powiatu  Mławskiego  z  dnia  23  września  2021 roku wyraził  zgodę  na  złożenie
wniosku w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Organ prowadzący zapewnił
wkład własny finansowy w kwocie nieprzekraczającej 1 040,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki
dla  uczniów  Szkoły  Podstawowej  Specjalnej  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  im.  Janusza
Korczaka  w Mławie.  Wkład  własny  dla  pozostałych  szkół  stanowiły  wpłaty  rodziców dzieci,  uczestniczących
w wycieczce.
Sześć szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski złożyło wnioski, w których określiły kierunek,
czas trwania wycieczki oraz kosztorys. W związku z wyczerpaniem środków finansowych na realizację programu
oraz zamknięciem naboru wniosków tylko trzy szkoły – Technikum nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół
Nr 1 w Mławie, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie oraz Szkoła Podstawowa
Specjalna  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  im.  Janusza  Korczaka  w  Mławie  otrzymały
dofinansowanie w łącznej wysokości 12 240,00 zł. Zarząd Powiatu Mławskiego w dniu 21 października 2021 roku
udzielił pełnomocnictw dyrektorom wyżej wymienionych szkół do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji  przedsięwzięcia.  12 listopada 2021 roku zostało zawarte Porozumienie  z  Ministrem Edukacji  i  Nauki
o udzielenie wsparcia finansowego. 
Realizacja:
2 grudnia 2021 roku 48 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego wraz z 4 opiekunami zwiedziło Muzeum Narodowe
w Warszawie oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. 
8 grudnia 2021 roku uczniowie Technikum nr 1 w liczbie 45 wraz z 3 opiekunami odwiedzili Gietrzwałd, Olsztyn
i Stoczek Klasztorny. 
11  grudnia  2021  roku  35  uczniów  Szkoły  Podstawowej  Specjalnej  wraz  z  5  opiekunami  zwiedziło  Muzeum
Powstania Warszawskiego oraz Cmentarz Powstańców Warszawy i Pomnik „Polegli – Niepokonani”. 
30 grudnia 2021 roku Powiat Mławski przesłał do Ministerstwa Edukacji i Nauki sprawozdanie z realizacji zadania.
Ostatecznie wykorzystano 11 410,69 zł. Wkład własny to kwota 2 852,67 zł. przy czym wkład Powiatu Mławskiego
to 1 040,00 zł. Pismem z dnia 10 lutego 2022 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że Porozumienie
zostało uznane za wykonane i rozliczone. Od 1 marca 2022 roku szkoły mogą ponownie wnioskować o wsparcie
finansowe na 2022 rok. 

4.3.3.  Uchwałą  Nr 750/2021 Zarząd  Powiatu Mławskiego z dnia 21 października  2021 roku wyraził  zgodę na
złożenie przez Powiat Mławski wniosku w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” dla Szkoły Podstawowej
Specjalnej  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno  –  Wychowawczym  im.  Janusza  Korczaka  w  Mławie, którego
to inicjatywa edukacyjna realizowana jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą
prowadzone  w  sposób  ciekawy,  angażujący  uczniów  oraz  sprzyjający  odkrywaniu  ich  talentów  i  rozwijaniu
zainteresowań.
Maksymalna  wysokość  wsparcia  dla  jednostki  samorządu  terytorialnego  uzależniona  była  od  liczby  uczniów
w danej szkole. Dla szkół, w który uczy się mniej niż 100 uczniów zaplanowano kwotę wsparcia w wysokości
30  000,00  zł.  Szkoły  miały  obowiązek  wydatkowania  co  najmniej  60%  wsparcia  do  końca  2021  roku,  zaś
pozostałych 40% do 31 sierpnia  2022 roku.  Zgodnie z  założeniami zakupiony sprzęt  powinien się  znaleźć  we
wszystkich szkołach biorących udział w programie do 1 września  2022 roku. 
Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie
otrzymała 30 000,00 zł. na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi,
materiałów,  innych  przedmiotów i  pomocy  służących  rozwijaniu  umiejętności  podstawowych  i  przekrojowych
dzieci  i  młodzieży.  Zakupiono  wszystkie  elementy  z  wyposażenia  podstawowego,  określonego  w  katalogu
przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki tj. drukarkę 3D z pakietem filamentów, mikrofon kierunkowy,
mikroport, aparat fotograficzny, statyw, zestaw oświetleniowy, gimbal, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
oraz lutownicę. Dodatkowo zakupiono roboty edukacyjne i klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami. 
Ponadto  w  szkole  zostanie  utworzona  pracownia  krawiecka.  W  ramach  programu  „Laboratoria  Przyszłości”
zakupiono szafę na narzędzia, pakiet różnokolorowych kordonków i mulin, igły, kanwy oraz duże i małe krosno. 
Program w 100% finansowany był ze środków Funduszu Przeciwdziałania  Covid-19 i nie  wymagał wniesienia
wkładu własnego organu prowadzącego. 

4.3.4.  Zarząd  Powiatu  Mławskiego  Uchwała  Nr  761/2021  z  dnia  5  listopada  2021r.  wyraził  akceptację  dla
wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025” złożonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Mławski. W dniu 8 listopada 2021 roku Powiat Mławski złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego
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o udzielenie wsparcia. Wnioskiem zostało objętych 6 szkół, a  wnioskowana kwota wsparcia to 55 000,00 zł. przy
wkładzie  własnym w wysokości  13  750,00  zł.  Na dzień  sporządzenia  niniejszego  raportu wsparcie  finansowe
przyznane  zostało:  Technikum  nr  2  im.  Antoniny  Mrozowskiej  w  Zespole  Szkół  Nr  2   w  Mławie,  Szkole
Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie oraz II
Liceum Ogólnokształcącemu w Zespole Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. Szkoły otrzymały
łącznie  27 000,00 zł. wsparcia finansowego. Wkład własny ze strony powiatu Mławskiego będzie stanowił kwotę
6 750,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu zaplanowany został na rok 2022. 

4.4. Zapewnienie dostępu do materiałów edukacyjnych. 

4.4.1. W roku 2021  z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania  z zakresu administracji
rządowej,  pn.  „Zapewnienie  uczniom  szkół  podstawowych  prawa  do  bezpłatnego  dostępu  do  podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych”, zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe na  kwotę
21 552,70 zł. dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie. 

4.5. Programy i projekty, które nie otrzymały dofinansowania.

4.5.1. Zarząd  Powiatu  Mławskiego  Uchwałą  Nr  427/2020  z  dnia  29  czerwca  2020  roku  wyraził  zgodę  na
przystąpienie  do  realizacji  projektu  „Mazowiecki  program  przygotowania  szkół,  nauczycieli  i  uczniów
do  nauczania  zdalnego”,  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego w  ramach  X  Osi
priorytetowej  „Edukacja  dla  rozwoju  regionu”,  Działania  10.1  „Kształcenie  i  rozwój  dzieci  i  młodzieży”,
Poddziałania  10.1.1 „Edukacja  ogólna” – II  Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 4 im.  Obrońców
Mławy  z  Września  1939r.  w  Mławie.  Projekt  na  mocy  umowy  o  partnerstwie  z  Zarządem  Województwa
Mazowieckiego realizowany był już w roku 2020. 
21  maja  2021  roku  rozpoczął  się  nabór  wniosków  na  rok  2021.  Powiat  Mławski  złożył do  Urzędu
Marszałkowskiego  Województwa  Mazowieckiego  wniosek  o  objęcie  wsparciem  I  Liceum  Ogólnokształcącego
w Mławie. Na zatwierdzonej liście przez Zarząd województwa Mazowieckiego wniosek Powiatu Mławskiego zajął
171 miejsce,  podczas  gdy  wsparciem  zostało  objętych  pierwszych  112 szkół.  22  listopada  2021 roku  podjęto
decyzję o zwiększeniu  wartości  projektu i  objęciu wsparciem I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie. Zarząd
Województwa Mazowieckiego 28 lutego 2022 roku podjął decyzję o przekazaniu części  środków z projektu na
wsparcie uchodźców z Ukrainy.  W związku z powyższym szkoła nie została  objęta wsparciem w ramach tego
projektu.  W  ramach  kolejnej  perspektywy  finansowej  planowane  jest  objęcie  wykluczonych  szkół  wsparciem
w ramach projektu o tożsamych celach. 

4.5.2.   Zespół Szkół Nr 1 oraz  Zespół  Szkół  Nr 2 wnioskowały o udzielenie  akredytacji  w sektorze Edukacja
szkolna  złożonych  w  ramach  akcji  1.  programu  Erasmus+.  Fundacja  Rozwoju  Systemu  Edukacji  przyznała
akredytację  117  wnioskom spośród  219 złożonych.  Wniosek  Zespołu  Szkół  Nr  1  znalazł  się  na  162  pozycji,
a wniosek Zespołu Szkół Nr 2 – na 206 pozycji. 

5. Kultura fizyczna i sport.

5.1. Nagrody  dla  zawodników  za  osiągnięte  wyniki  sportowe  oraz  nagrody  dla  trenerów  prowadzących
szkolenie  zawodników  osiągających  wysokie  wyniki  sportowe  w  międzynarodowym  lub  krajowym
współzawodnictwie  sportowym  –  program  realizowany  jest  na  podstawie  Uchwały  Nr  XIX/144/2020  Rady
Powiatu  Mławskiego z  30  września  2020 roku.  Projekt  uchwały  poddany był  konsultacjom społecznym,  które
przeprowadzono w dniach 30 lipca 2020 roku do13 sierpnia 2020 roku. W trakcie konsultacji nie wpłynęła, żadna
opinia  dotycząca  projektu  uchwały.  Nagrody  przyznawane  są  za  osiągnięcia  indywidualne  i  zespołowe  –  dla
wyróżniających  się  zawodników  w  zespole  oraz  trenerów  prowadzących  szkolenie  zawodników  osiągających
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Nagrody stanowią
wyraz uznania samorządu powiatowego dla środowiska sportowego za wkład we współtworzeniu i podnoszeniu
poziomu kultury fizycznej w Powiecie Mławskim. 
W 2021 roku 26-ciu zawodników oraz 6 - ciu trenerów otrzymało nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w roku
2020.  Łącznie wypłacona kwota przyznanych nagród w 2021 roku za rok 2020 wyniosła 14 000,00 zł.
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6. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok  został przyjęty Uchwałą
Nr  XXI/155/2020 Rady Powiatu  Mławskiego z  dnia  14 grudnia  2020 roku.  Program współpracy  był  poddany
konsultacjom społecznym, które przeprowadzono w dniach 29 października 2020 roku do 12 listopada 2020 roku.
W trakcie konsultacji nie wpłynęła, żadna opinia dotycząca projektu Programu. Budżet przeznaczony na realizację
programu  współpracy  w  2021  roku  wynosił   120  000,00  zł.  Stan  realizacji  na  koniec  2021  roku  to  kwota
101 650,00 zł. Środki niewykorzystane stanowią kwotę 18 350,00 zł.

Informacja  na  temat  umów  zawieranych  z  organizacjami  pozarządowymi,  została  przedstawiona  
w części II raportu, pkt 3 „Informacja o realizacji zadań wynikających z umów zawartych z organizacjami pożytku
publicznego”. 

7. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.

Europa 2020 -  Strategia  gospodarcza  Unii  Europejskiej.  Identyfikuje  pięć nadrzędnych celów,  do jakich  Unia
Europejska powinna dążyć w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Z zakresu rynku pracy celem
jest  zwiększenie  wskaźnika  zatrudnienia  w  grupie  wiekowej  20-64  do  co  najmniej  75%.  Jest  to  dokument
strategiczny, na realizację którego składają się inne programy i projekty.

Krajowy Program Reform (KPR) na rzecz realizacji strategii Europa 2020. Aktualizacja 2020/2021- Krajowy
Program Reform (KPR) jest  głównym dokumentem służącym wdrażaniu  strategii  „Europa  2020”  na  poziomie
państw członkowskich Unii Europejskiej.  Przygotowany  w  połowie  marca  2020 roku projekt  KPR  musiał  ulec
daleko  idącym  modyfikacjom. Przede wszystkim  dokument uzupełniono  o dominujący zestaw  działań  mających
na  celu  działania w  obszarze bezpośredniej  walki  z  pandemią  COVID-19  i  przeciwdziałanie  rozszerzającym
się  jej  skutkom ekonomicznym zwany „tarczą antykryzysową”.

Gwarancje dla Młodzieży -  to  zapewnienie wszystkim młodym osobom  w  wieku do 25 lat dobrej jakości oferty
zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub
zakończenia kształcenia formalnego. W Polsce adresatami Gwarancji dla młodzieży są osoby  w  wieku  od  15  do
29 roku życia, w  tym  zwłaszcza  z  grupy  tzw. NEET.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -  PO WER  stanowi  odpowiedź  na  wyzwania
i  jednocześnie   instrument  realizacji  Strategii   Europa  2020.  Program  uwzględnia  stojące  przed  Europą
długofalowe wyzwania  związane  z  globalizacją,   rozwojem ekonomicznym,  jakością  polityk  publicznych,
zjawiskami  demograficznymi,  czy  inwestycjami  w  kapitał ludzki.  Powiatowe urzędy pracy realizują zadania
PO WER w ramach Osi  Priorytetowej  I  Osoby młode na rynku pracy  Działanie  1.1.  Wsparcie  osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 -  RPO WM 2014-2020 stanowi
narzędzie realizacji polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Program zakłada
dalsze podnoszenie potencjałów poprzez wzrost gospodarczy oparty na przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy,
a także zrównoważonym rozwoju zasobów regionalnych. Jednocześnie podejmowane działania mają kompleksowo
przyczyniać  się  do efektywnego wykorzystania  kapitału ludzkiego poprzez  przedsięwzięcia  na rzecz  włączenia
społecznego i  edukacji  mieszkańców Mazowsza  oraz  poprawy jakości  usług świadczonych przez  administrację
publiczną -regionalną i lokalną. Powiatowe urzędy pracy realizują zadania RPO WM w ramach Osi Priorytetowej
VIII –Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy
i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19. Program obowiązywał także w 2021 roku. 

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021 dla województwa mazowieckiego (RPDZ/2021) -
jest rocznym dokumentem planistycznym, określającym priorytetowe grupy bezrobotnych i osób wymagających
wsparcia na regionalnym rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie opracowuje dokument na podstawie
Krajowego  Programu Reform oraz  Strategii  Rozwoju  Kapitału  Ludzkiego  z  uwzględnieniem strategii  rozwoju
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województwa  oraz  strategii  w  zakresie  polityki  społecznej.  Jest  to  dokument,  który  pełni  głównie  funkcję
informacyjną,  w szczególności  dla  instytucji  i  partnerów rynku pracy,  w zakresie  zadań  wykonywanych  przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Na rok 2021 ustalono pięć celów szczegółowych. Istotne z racji działania
PUP są:

Cel szczegółowy I. Złagodzenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 dla rynku pracy;
Cel szczegółowy II. Równowaga na rynku pracy;
Cel szczegółowy IV. Lepsze dostosowanie kompetencji i kwalifikacji pracowników do wymogów rynku pracy
w przyszłości.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami Powiatowy Urząd Pracy w Mławie co roku współpracuje z Wojewódzkim
Urzędem  Pracy  w  Warszawie  przy  opiniowaniu  projektu  Regionalnego  Planu  Działań  na  Rzecz  Zatrudnienia
poprzez  opiniowanie  oraz  propozycje  grup  bezrobotnych,  wyłonionych jako szczególnie  wymagające  wsparcia.
Na  2021  rok  przyjęto,  że  w  województwie  mazowieckim  wśród  osób  bezrobotnych  dominowały  trzy  grupy
bezrobotnych, które powinny być szczególnie wspierane przez publiczne służby zatrudnienia. Należą do nich: osoby
długotrwale  bezrobotne,  zamieszkałe  na  terenach  wiejskich,  o  niskich  kwalifikacjach  oraz  przedsiębiorcy
i podmioty dotknięte skutkami pandemii COVID-19.

7.1. Projekty i programy – realizacja.

7.1.1. Program Gwarancje dla młodzieży. 
Gwarancje dla Młodzieży - w 2020 roku udział w programie rozpoczęło 1251 osób, w tym 714 kobiet. W ramach
Gwarancji dla Młodzieży 845 podjęło zatrudnienie, 118 odbyło staż oraz 20 ukończyło szkolenia. W niniejszym
raporcie podajemy informacje za 2020 rok, gdyż są one generowane z rocznym opóźnieniem.

7.1.2.  Program Operacyjny  Wiedza  Edukacja Rozwój.
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mławskim (IV)" - wpisując się w Zadanie 1.1
Program  Operacyjny  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020,  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Mławie  w  2021  roku
kontynuował realizację trzyletniego projektu w ramach PO WER Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mławskim (IV)" współfinansowanego przez Unię
Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Głównym  celem  projektu  jest  zwiększenie
możliwości  zatrudnienia  osób młodych poniżej  30 roku życia  pozostających  bez  pracy  w powiecie  mławskim.
Projekt  skierowany  jest  do  osób  bezrobotnych  zarejestrowanych  w  Powiatowym  Urządzie  Pracy  w  Mławie
w  wieku  18-29  lat  oraz  do  29  r.  ż.  pracujących,  przedsiębiorców  i  pracowników  organizacji  pozarządowych
korzystających ze wsparcia w ramach art. 15 zzb, 15 zzc, 15 zze ustawy COVID-19. W 2021 roku w projekcie
uczestniczyło 160 osób bezrobotnych oraz 36 osób w ramach tarczy antykryzysowej.  Projekt wpisuje się także
w Cel  szczegółowy  II  Regionalnego  Planu  Działań  na  rzecz  Zatrudnienia  na  rok  2021  (RPDZ/2021).  Więcej
informacji na temat realizacji projektu wskazano w cześć IV raportu pkt 4 ppkt 4.1 poz. 1 tabeli. 

7.1.3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
7.1.3.1. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie mławskim (IV)”.
W ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
przez Powiatowy Urząd Prcy - projekty pozakonkursowe, Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w ubiegłym roku
przystąpił  do  realizacji  2-letniego  projektu  pozakonkursowego  „Aktywizacja  osób  w  wieku  30  lat  i  powyżej
pozostających  bez  pracy  w powiecie  mławskim (IV)”.  Głównym celem  projektu  jest  zwiększenie  możliwości
zatrudnienia  osób  w wieku 30  lat  i  powyżej  należących  do  grup  defaworyzowanych  pozostających  bez  pracy
w powiecie mławskim Liczba uczestników 2021 roku- 90 osób.  Projekt wpisuje się także w Cel szczegółowy II
Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021 (RPDZ/2021).Więcej informacji na temat realizacji
projektu wskazano w cześć IV raportu pkt 4 ppkt 4.1 poz. 2 tabeli. 

7.1.3.2.  „Aktywizacja  społeczna  i  zawodowa  szansą  na  lepsze  życie  w  gminach  wiejskich  powiatu
mławskiego”. Projekt konkursowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego .w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Osi Priorytetowej IX
Wspieranie  włączenia  społecznego  i  walka  z  ubóstwem Działanie  9.1  Aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób
wykluczonych  i  przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu.  Liczba  uczestników:  162  osoby  zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie zamieszkujących gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów,
Strzegowo,  Szydłowo,  Wieczfnia  Kościelna,  Wiśniewo.  Głównym celem  projektu  jest  wsparcie  indywidualnej
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i kompleksowej aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym. W 2021 roku w projekcie uczestniczyło 67  osób.  Projekt wpisuje się także Projekt wpisuje się także
w  Cel  szczegółowy  II  Regionalnego  Planu  Działań  na  rzecz  Zatrudnienia  na  rok  2021  (RPDZ/2021).
Więcej informacji na temat realizacji projektu wskazano w cześć IV raportu pkt 4 ppkt 4.1 poz. 3 tabeli. 

7.1.4.  Regionalny  Plan  Działań  na  rzecz  Zatrudnienia  na  rok  2021  dla  województwa  mazowieckiego
(RPDZ/2021).
7.1.4.1. Tarcza antykryzysowa - zgodnie z Celem szczegółowym I. Złagodzenie negatywnych skutków epidemii
COVID-19 dla rynku pracy RPDZ/2021 rok 2021 był kontynuacją działań rozpoczętych w 2020 roku związanych
z  realizacją  tarczy  antykryzysowej,  której  celem  jest  przeciwdziałanie  negatywnym  skutkom  gospodarczym
trwającej pandemii. Na realizację ustawowej pomocy w ubiegłym roku otrzymaliśmy kwotę 8 100 000 zł. W całym
2021 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie wpłynęło 1442 wnioski na dostępne formy wsparcia.
Pozytywnie rozpatrzono 1267 wniosków o przyznanie bezzwrotnego wsparcia firm. Kwota wydatkowana wyniosła
7 065 232,75 zł.

7.1.4.2.  Krajowy  Fundusz  Szkoleniowy  -  kolejny  cel  szczegółowy  IV.  Lepsze  dostosowanie  kompetencji
i  kwalifikacji  pracowników  do  wymogów  rynku  pracy  w  przyszłości  dotyczył  obsługi  Krajowego  Funduszu
Społecznego. Celem Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie na 2021 rok było skuteczne wydatkowanie środków
Krajowego  Funduszu  Społecznego  z  uwzględnieniem  priorytetów  określonych  przez  Ministerstwo  Rodziny
i Polityki  Społecznej.  W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego osoby pracujące  oraz pracodawcy mogą
uczestniczyć  w  kształceniu  ustawicznym  (szkolenia,  kursy,  egzaminy,  studia  podyplomowe),  zapobiegającym
utracie  zatrudnienia  przez  osoby  pracujące  z  powodu  kwalifikacji  nieadekwatnych  do  potrzeb  dynamicznie
rozwijającej się gospodarki. Z rozpatrzonych pozytywnie wniosków podpisano w 2021 roku  łącznie 112 umów na
sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla 292 osób na cała kwotę limitu. Przyznane środki pozwoliły na
przeszkolenie głównie pracowników zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach - 83 osoby oraz innych podmiotach
- 129 osób. Małe przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora finansów publicznych zostały wsparte w przeszkoleniu
po 36 osób, natomiast  duże firmy przeszkoliły  8 pracowników. Tematyka kierunków kształcenia pokrywała się
z 2020 rokiem. Szkolenia dotyczyły głównie zarządzania, administrowania i pokrewnych, usług transportowych,
w tym prawo jazdy i  wózki  widłowe oraz usług fryzjerskich  i  kosmetycznych,  jak również opieki zdrowotnej.
W 2021 roku dysponowano kwotą 398 600 zł. Środki wydatkowano w 100%.

7.1.5. Działalność PUP w Mławie na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku  pracy.
7.1.5.1.  Algorytm - środki algorytmu Powiatowy Urząd  Pracy w Mławie otrzymuje na podstawie ustawowych
wskaźników obliczanych przez ministra właściwego do spraw pracy. Są one skierowane do wszystkich klientów
Urzędu,  szczególnie  osób  bezrobotnych,  które  nie  kwalifikują  się  do  wsparcia  w  ramach  innych  programów
i projektów. W 2021 roku z tych środków skorzystały łącznie 365 osób bezrobotnych. Więcej informacji na temat
realizacji projektu wskazano w cześć IV raportu pkt 4 ppkt 4.1 poz. 4 tabeli. 

7.1.5.2.  Projekt  pilotażowy  „Wsparcie  społeczno-zawodowe  szansą  na  przyszłość”  -  w ramach  rezerwy
Funduszu Pracy urzędy pracy mogły w 2021 roku ubiegać się w dofinansowanie konkursowych innowacyjnych
projektów, realizacja których mogła wyjść poza przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
w celu wypracowania nowych procedur i rozwiązań sprzyjających poprawie sytuacji  na lokalnym rynku pracy.
Powiatowy Urząd  Pracy w Mławie opracował  projekt  pilotażowy dla 35 bezrobotnych kobiet  zamieszkujących
tereny wiejskie powiatu mławskiego. Więcej informacji na temat realizacji projektu wskazano w cześć IV raportu
pkt 4 ppkt 4.1 poz. 5 tabeli.

7.1.4.3. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi  - w 2021 roku pozyskano
dodatkowe środki na aktywizację zawodową jednej z priorytetowych grup bezrobotnych wymagającą wsparcia na
podstawie  RPDZ/2021.  Program  sfinansowany  w  ramach  dodatkowego  naboru  wniosków  na  działania
aktywizacyjne, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (na podstawie decyzji finansowej).
Głównym  celem  programu  było  zaktywizowanie  osób  bezrobotnych  zamieszkujących  tereny  wiejskie,
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie. W programie udział wzięło 15 uczestników. Więcej
informacji na temat realizacji projektu wskazano w cześć IV raportu pkt 4 ppkt 4.1 poz. 6 tabeli.
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7.2. Programy kierowane do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie.
7.2.1.  „Kluczowe kompetencje  niezbędne w powrocie  lub wejściu na rynek pracy” -  to projekt  pozyskany
w ramach programu  Erasmus+, Sektor: Edukacja dorosłych, Akcja 1 Mobilność edukacyjna -  Mobilność kadry
edukacji  dorosłych.  Celem  projektu  jest  poznanie  metod  i  form  pracy  z  osobami  o  niskich  kompetencjach
kluczowych, metod diagnozowania potrzeb i trafniejszego określania predyspozycji klientów, nabycie umiejętności
z  zakresu  motywowania  dorosłych  do  uczenia  się  przez  całe  życie  oraz  diagnozowania  umiejętności
przedsiębiorczych. Uczestnikami projektu jest 10 pracowników Urzędu (głównie doradcy klienta indywidualnego
i instytucjonalnego).  Więcej informacji na temat realizacji projektu wskazano w cześć IV raportu pkt 4 ppkt 4.1
poz. 7 tabeli. 

7.2.2.  Projekt  grantowy „Europejski  model aktywizacji  zawodowej osób bezrobotnych powyżej  30 r.  ż.  i
rozwoju lokalnego” - grant pozyskaliśmy w 2020 roku, środki pochodziły ze wsparcia udzielonego przez Fundację
Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki Współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę
ponadnarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa  finansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem grantu skierowanego do 12 pracowników Powiatowego Urzędu
Pracy w Mławie był transfer  dobrych praktyk europejskich w aktywizacji  zawodowej  osób bezrobotnych przez
przedsiębiorczość i rozwoju lokalnego poprzez poznanie innowacyjnych metod, sposobów i rozwiązań w pracy
z klientami Urzędu na przykładzie dwóch państw europejskich m.in. w tamtejszych urzędach pracy, instytucjach
szkoleniowych,  uczelniach,  inkubatorach  przedsiębiorczości.  Więcej  informacji  na  temat  realizacji  projektu
wskazano w cześć IV raportu pkt 4 ppkt 4.1 poz. 8 tabeli.

8. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.

8.1.  Powiatowy  Program  Zapobiegania  Przestępczości  oraz  Porządku  Publicznego  i  Bezpieczeństwa
Obywateli dla Powiatu Mławskiego na lata 2019-2023 przyjęty został Uchwałą Nr IX/53/2019 Rady Powiatu
Mławskiego w dniu 27 czerwca 2019 roku.  W 2021 roku kontynuowano realizację Programu, którego priorytetem
było  ograniczenie  przestępczości  i  aspołecznych  zachowań  oraz  zwiększenia  poczucia  bezpieczeństwa
w środowisku lokalnym.

8.1.1. Komenda  Powiatowa  Policji  w  Mławie  realizując  w  roku  2021  działania  prewencyjne  Programu
Zapobiegania  Przestępczości  oraz  Porządku  Publicznego  i  Bezpieczeństwa  Obywateli  dla  Powiatu  Mławskiego
kontynuowała  lokalne  oraz  rządowe  działania  profilaktyczne,  zmierzające  do  ograniczenia  przestępczości
i aspołecznych zachowań oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. 

PRZYKŁADY LOKALNYCH DZIAŁAŃ POLICJI 

„Bezpieczna  droga  do  szkoły”  -  przeprowadzono  spotkania  z  uczniami  w  ramach  akcji  „Kręci  mnie
bezpieczeństwo przez  cały rok szkolny”,  które były  publikowane na bieżąco,  na stronie internetowej  Komendy
Powiatowej Policji w Mławie oraz profilu Facebook Policja Mława. W 2021 roku profilaktycy mławscy wspólnie
z dzielnicowym i policjantami ruchu drogowego przeprowadzili cykl spotkań profilaktycznych z przedszkolakami
i uczniami z terenu powiatu mławskiego.  Dzielnicowi rozdawali dzieciom elementy odblaskowe  zaznaczając jak
ważną rolę pełnią w dbaniu o bezpieczeństwo. 

„Świeć przykładem” - w 2021 roku profilaktyce mławscy, wspólnie z dzielnicowymi KPP Mława przeprowadzili
cykl spotkań w ramach działań profilaktycznych „Świeć przykładem”. W/w spotkania przeprowadzono w Szkołach
Podstawowych  na  terenie  powiatu  mławskiego.  Tematyką  spotkań było  bezpieczeństwo  w  ruchu  drogowym.
Dnia 19 października 2021 roku rzecznik prasowy z KPP Mława wspólnie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego
ACK  w  Mławie,  o  profilu  policyjnym,  przeprowadził  działania  profilaktyczne  w  ramach  akcji  „Bezpieczne
przejście” oraz  „Świecę Przykładem”.  W centrum miasta Mława,  w rejonie przejść dla  pieszych,  rozdawano
elementy odblaskowe. Akcja adresowana była głównie do seniorów. 

„Kierowco! Nie polujemy na zebrach” - we wrześniu KPP Mława przeprowadziła ogółem 105 spotkań w ramach
działań profilaktycznych „Bezpieczna droga do szkoły” i akcji „KIEROWCO! NIE POLUJEMY NA ZEBRACH”.
W/w spotkania przeprowadzono w Szkołach Podstawowych  na terenie powiatu mławskiego z przedszkolakami
i klasami „0” oraz I - III. Tematyką każdego ze spotkań było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
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Akcja  „Jabłko  czy  cytryna” –  tuż  przed  pierwszym  dzwonkiem,  mławscy  policjanci  ruchu  drogowego  oraz
dzielnicowa , we współpracy z dziećmi, spędzającymi wakacje na półkoloniach w Morawach, w pobliżu lokalnej
szkoły, przeprowadzili akcję kontrolno- profilaktyczną, adresowaną do kierowców. Policjanci prowadzili nadzór na
drodze w rejonie szkoły.  Wzorowi  kierowcy dostawali  soczysty,  słodki  owoc,  sprawcy wykroczeń  cytrynę  lub
mandat. Akcja została nagłośniona na stronach mławskiej Policji oraz w lokalnych mediach.

Konkurs plastyczny „Ekipa T.A.K. - Bezpieczeństwo”  - w  dniu 13 lipca 2021 roku na stronach internetowych
KPP Mława, ogłoszony został konkurs plastyczny pn. „Ekipa T.A.K. - Bezpieczeństwo” adresowany do dzieci –
młodzieży.  To autorskie działania profilaktyczne mławskiej Policji, adresowane do uczniów szkół podstawowych
na  terenie  pow.  mławskiego.  Patronatem  lokalnej  akcji  był  Starosta  Mławski,  Burmistrz  Miasta  Mława  oraz
Wojewódzki  Ośrodek  Ruchu  Drogowego  w  Ciechanowie.  Finał  konkursu  odbył  się  25  listopada  2021  roku
w Miejskim Domu Kultury w Mławie. Ogółem przysłanych prac było 233. Przyznano dwie nagrody główne dla
laureatek ze SP nr 3 w Mławie, kl. II a  i SP w Niedzborzu kl. VIII oraz 25 wyróżnień. Komiks laureatki nagrody
głównej, posłuży do dalszej działalności profilaktycznej KPP w Mławie. W ramach realizacji konkursu, nagrodę
główną – hulajnogę elektryczna przekazał Starosta Mławski. 

„Siebie NIE truję – innych uświadamiam i szanuję” - w  2021 roku w ramach projektu pod nazwą „Siebie NIE
truję  –  innych uświadamiam i  szanuję”,  kontynuowano rozpropagowywanie  filmu profilaktyczno-edukacyjnego
w szkołach średnich na terenie powiatu mławskiego. Jednym z elementów w/w projektu jest  film pn. „Zdążyć”
dotyczący problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych, który zakłada promowanie metod i  środków
zapobiegania i przeciwdziałania używaniu przez dzieci i młodzież nowych substancji psychoaktywnych. Spotkania
profilaktyczne  w  ramach  projektu,  przeprowadzano  w  szkołach  średnich  na  terenie  pow.  mławskiego  oraz
w Ośrodku Kuratorskim przy Sądzie Rejonowym w Mławie, z wychowankami tej placówki.

Bezpieczeństwo  osób  starszych  –  działania  „Bezpieczny  senior”  oraz  kampania  informacyjna  „Aktywny
i świadomy senior w świecie finansów” - w 2021 roku na podległym terenie KPP w Mławie, prowadzono działania
profilaktyczne  „Bezpieczny  senior”.  Dzielnicowi  wspólnie  z  profilaktykami  z  mławskiej  jednostki  policji,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności,  ze względu z  wprowadzone przez rząd obostrzenia w związku
z  panującą  epidemią  koronawirusa,  przeprowadzali spotkania  z  osobami  starszymi,  poświęcone  prewencji
kryminalnej,  sposobom zapobiegania  zagrożeniom w szczególności  dotyczących  oszustw wobec osób starszych
oraz  bezpieczeństwa  w ruchu  drogowym np.: w  dniach  21  i  22  stycznia,  z  okazji  „Dnia  Babci  i  Dziadka”
w „godzinach dla seniorów” przed marketami na terenie miasta Mława, rozdawano osobom starszym ulotki dot.
kampanii  społecznej  „Bezpieczny  Senior”  oraz  elementy  odblaskowe.  Rozmawiano  z  osobami  starszymi
o bezpieczeństwie podczas zakupów, w domu, Internecie oraz ruchu drogowym. Rozdano 60 ulotek i 70 odblasków,
sponsorowanych przez Urząd Miasta Mława i Starostwo Mławskie.  w dniu 15 czerwca, przeprowadzono spotkanie
profilaktyczne  dla  seniorów  w  nowo  powstałym  Dziennym  Domu  Seniora  w  Mławie.  Rozmawiano
o  bezpieczeństwie  osób  starszych..  Rozdawano  ulotki  o  danej  tematyce  i  elementy  odblaskowe.
W dniu  19  paździetrnika  2021  roku  rzecznik  prasowy  z  KPP  Mława  wspólnie  z  uczniami  Liceum
Ogólnokształcącego ACK w Mławie, o profilu policyjnym, przeprowadziła działania profilaktyczne w ramach akcji
„Bezpieczne przejście” oraz  „Świecę Przykładem”. W centrum miasta Mława, w rejonie przejść dla pieszych,
rozdawano elementy odblaskowe. Akcja adresowana była głównie do seniorów. 

„Aktywny  i  Świadomy  Senior  w  Świecie  Finansów”  W dniu  14  i  20  lipca  2021  roku  na  terenie  Mławy,
przeprowadzono spotkania profilaktyczne z seniorami w ramach projektu „Aktywny i Świadomy Senior w Świecie
Finansów”. Pierwsze z cyklu zaplanowanych szkoleń przeprowadzono w Dziennym Domu Seniora w Mławie oraz
MDK  Mława  –  sala  kinowa.  Szkolenia  w  całości  poświęcone  były  metodom  działania  oszustów,  złodziei
i  włamywaczy.  Policjanci  ostrzegali  seniorów  przed  działaniami  przestępców,  posługujących  się  m.in.  metodą
„na policjanta” i  „na wnuczka”,  które są często modyfikowane. Funkcjonariusze przestrzegali  przed tzw. super
okazjami, akwizytorami promującymi okazyjne umowy na zakup sprzętu i usług. Spotkania połączono z wystawą
plakatów  profilaktycznych  o  danej  tematyce.  Każdy  senior  otrzymał  etui  blokujące  sygnał  z  karty  płatniczej.
Ogółem  w  ramach  projektu  przeprowadzono  9  szkoleń  kaskadowych  w  którym  uczestniczyło  204  seniorów
i przeprowadzono 8 wystaw edukacyjnych w ogólnodostępnych miejscach dla osób starszych.  Dzięki współpracy
z  lokalną  prasą,  telewizją  oraz  portalami  internetowymi,  treści  profilaktyczne  dotyczące  bezpieczeństwa  osób
starszych  dotarły do szerokiego grona odbiorców. Funkcjonariusze KPP Mława,  a  w szczególności  dzielnicowi
dbając o bezpieczeństwo osób starszych  w 2021 roku przeprowadzili  ogółem 53 spotkania z  seniorami w tym
kilkanaście  zorganizowanych  szkoleń  prewencyjnych  dla  seniorów.  Głównym  celem  było  ostrzeżenie  osób
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w podeszłym wieku przed oszustwami, wyłudzeniami i kradzieżami zapoznając ich ze sposobem działania sprawcy,
np. „metoda na wnuczka, policjanta czy coronawirus”. 

„Policyjna  Akademia  Bezpiecznego  Konsumenta”  -  w 2021  roku  w ramach  projektu  „Policyjna  Akademia
Bezpiecznego Konsumenta” realizowanym wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim przeprowadzono cykl spotkań
online  z uczniami  szkół  średnich  i  podstawowych klasy VII  i  VIII.  Tematem projektu było przede  wszystkim
uświadomienie młodzieży o zagrożeniach w internecie i zasadach bezpieczeństwa w sieci, m.in. bezpieczne zakupy
w sieci  online,  wyłudzanie pieniężne związane z płatnością,  metody weryfikacji  autentyczności  banknotów czy
sytuacje podwyższonego ryzyka w transakcjach handlowych w sieci.  Na spotkaniach przedstawiano prezentację
multimedialną o w wyżej wymienionych tematach, np. pt. „Zasady maksymalizacji bezpieczeństwa zakupów on-
line” - lektor policyjny z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością z KWP zs. w Radomiu.

„Dzielnicowy bliżej nas” - w ramach programu, na stronach internetowych mławskiej komendy Policji promowano
działania  dzielnicowych oraz  zachęcano do współpracy  z  dzielnicowymi,  przy  wykorzystaniu m.in.  z  aplikacji
„Moja Komenda”. Dzielnicowi prowadzili liczne działania prewencyjne na rzecz osób zagrożonym, w tym osób
bezdomnych,  mieszkających samotnie,  starszych. Działania te realizowane były także we współpracy ze Strażą
Miejską i Gminną oraz lokalnymi wolontariuszami.

Bezpieczny wypoczynek - w styczniu 2021 roku przeprowadzono działania „Bezpieczne Ferie”, podczas których
funkcjonariusze KPP w Mławie pozostawali w stałym kontakcie z organizatorami zimowych form wypoczynku dla
dzieci i młodzieży. Zorganizowane dla uczniów „zimowiska” odbywały się głównie w placówkach oświatowych,
świetlicach i Gminnych Ośrodkach Kultury na terenie powiatu mławskiego - z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności,  ze względu z  wprowadzone przez rząd obostrzenia w związku z panującą epidemią koronawirusa.
W dniach od 4 do  17 stycznia 2021 roku na terenie powiatu mławskiego, w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2021”,
promowano akcję informacyjno – edukacyjną w lokalnych mediach i popularyzowano w Internecie szeroko pojętą
profilaktykę  podczas  zimowego  wypoczynku,  celem  wpłynięcia  na  ograniczenie  niebezpieczeństw  grożących
dzieciom i młodzieży. 

„Bezpieczne ferie z bałwankiem Zimowitem”  - na stronach internetowych KPP Mława opublikowano informacje
dotyczące bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku i zabaw na śniegu. Pod hasłem  „Bezpieczne
ferie  z  bałwankiem  Zimowitem” zaproszono  najmłodszych  mieszkańców  powiatu  mławskiego  do  „zimowej
zabawy”. Na stronach Facebook KPP Mława publikowano naszą autorska kolorowankę o przygodach bałwanka
Zimowita. Dzieci przy pomocy rodziców mogły wydrukować ilustrację, pokolorować, wpisać hasło o bezpiecznym
zachowaniu podczas zabaw zimowych i skan pracy wrzucić pod post. Dla wszystkich autorów prac były nagrody.
Ogółem otrzymaliśmy 68 prac – kolorowanek. Wszystkie dzieci otrzymały prezenty z elementami odblaskowymi
i  gadżetami  (notatniki,  smycze,  książki  o  Mławie,  itp.)  sponsorowane  przez  Urząd  Miasta  Mława  i  Starostwo
Mławskie. 
Ponadto w ramach prowadzonej w w/w tematyce działalności profilaktycznej, na stronach internetowych jednostki
propagowano  informacje  na  temat  ogólnopolskiej  akcji  informacyjno  -  edukacyjnej,  pn.  „Kreci  mnie
bezpieczeństwo  na  stoku” oraz  związanym  tematycznie  z  tą  akcją,  konkursem  plastyczno  –  filmowym,
pn. „Śnieżny Dekalog” adresowany do dzieci i młodzieży. Nawiązano również kontakt z lokalnymi mediami w celu
informowania społeczeństwa o zagrożeniach a także promowania bezpiecznych zachowań i przestrzegania przed
podejmowaniem zachowań ryzykownych podczas zimowego wypoczynku, min. strona Internetowa KPP Mława,
Facebook. 

„Bezpieczne wakacje” -  podczas tych działań, mławscy policjanci z zachowaniem wszelkich środków ostrożności,
ze względu z wprowadzone przez rząd obostrzenia w związku z panującą epidemią koronawirusa, przeprowadzali
spotkania profilaktyczne np.:
 12 lipca 2021 roku -  profilaktycy mławscy przeprowadzili spotkanie z dziećmi, które czas wolny spędzały na
półkoloniach w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mławie, ul. Sportowa. Organizatorem było Stowarzyszenie
Akademia Piłkarska „Nazar” w Mławie. Rozmawiano z dziećmi o bezpieczeństwie podczas wakacji w domu, na
drodze i nad wodą oraz bezpieczeństwie w sieci Internetowej. Przeprowadzono zabawę odblask za rysunek, zabawa
z  kolorami  „czerwony-zielony”.  W  ramach  akcji  „Kręci  mnie  bezpieczeństwo  nad  wodą”  rozdawano  ulotki
i naklejki.
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  11 i 19 sierpnia 2021 roku wspólnie z dzielnicową z Posterunku Policji w Szydłowie, przeprowadzono w Szkole
Podstawowej w Morawach dwa spotkania z dziećmi z gm. Stupsk, które czas wolny spędzały na półkoloniach
letnich pt. „Lokalnie też fajnie”. Rozmawiano z półkolonistami o bezpieczeństwie podczas wakacji w domu, na
drodze  i  nad  wodą.  Uczestniczący  w  spotkaniu  funkcjonariusze  Wojewódzkiego  Ruchu  Drogowego  -  na
motocyklach,  przeprowadzili  akcję  w  rejonie  szkoły  pt.  „Jabłko  czy  cytryna”.  Dzieciom  rozdano  elementy
odblaskowe, ulotki o bezpieczeństwie nad wodą oraz naklejki na samochód dla rodziców pt. „Nigdy nie jeżdżę po
alkoholu”.

  20, 25 oraz 31 sierpnia 2021 roku profilaktycy mławscy, wspólnie z dzielnicowymi, przeprowadzili spotkania
profilaktyczne  w Ośrodku Kuratorskim przy  Sądzie  Rejonowym w Mławie  z wychowankami danej  placówki.
Poruszany były trzy tematy: „Odpowiedzialności osób nieletnich za czyny karalne z rozszerzeniem zagadnienia
demoralizacja”,  „Cyberprzemoc  a  prawo”  oraz  „Zasady  maksymalizacji  bezpieczeństwa  zakupów  on-line”,
dotyczące projektu pn. „Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta”.

Lokalna  akcja  „Wakacje  z  Maxem”   oraz   „Kręci  nas  bezpieczeństwo  nad  wodą”  -  w lipcu  2021  roku
profilaktycy mławscy wspólnie z dzielnicowymi z KPP w Mławie uczestniczyli w akcji wakacyjnej pn. „Wakacje
z Maxem”. W każdy czwartek lipca w czterech rożnych miejscach na terenie miasta Mława, były organizowane
zajęcia  i  zabawy,  które  miały  na  celu  wypełnienie  czasu  wolnego  podczas  wakacji  w  atrakcyjny  sposób.
Przeprowadzono zabawę „Odblask za rysunek”. Podczas akcji rozdawano elementy odblaskowe, różnego rodzaju
gadżety oraz ulotki i naklejki dotyczące akcji „Kręci nas bezpieczeństwo nad wodą”. Festyny odbyły się w kilku
miejscach na terenie Mławy, tj.  na boisku SP nr 4 w Mławie, ul. Graniczna, SP nr 2 w Mławie, ul. Sportowa,
Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie, ul. Krasińskiego oraz finał akcji na terenie Mławskiej Hali Sportowej
w Mławie przy ul. Piłsudskiego.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć” - Biała Wstążka - symbolem akcji jest Biała Wstążka.
Kampania ta trwa od 25 listopada do 10 grudnia 2021 roku.  W dniu 25 listopada 2021 roku w „Międzynarodowy
Dzień Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie we współpracy
z mławską policją oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mławie zorganizowali kampanię informacyjną
na ulicach Miasta Mława. Młodzież wspólnie z profilaktykiem mławskim wręczała przechodniom białe wstążki,
balony z napisem „Stop Przemocy” i cukierki „krówki” oraz tłumaczyli cel kampanii. Ponadto, Zespół Ośrodków
Wsparcia w Mławie przekazał torby ekologiczne na zakupy z logo i kontaktem placówki oraz napisem „Nie znoś
przemocy!”, które rozpropagowano wśród pracowników jednostki.

KRAJOWA  MAPA  ZAGROŻEŃ  BEZPIECZEŃSTWA –  ogólnokrajowa  aplikacja,  która  od  2016  roku
realizowana jest w garnizonie mazowieckim. Lokalnie, mapą zarządza czterech koordynatorów w KPP w Mławie.
Mapę  zagrożeń  należy  traktować,  jako  istotny  element  procesu  zarządzania  bezpieczeństwem  publicznym.
Informacje  prezentowane  na  mapie  uwzględniają  zarówno  wybrane  kategorie  przestępstw  i  wykroczeń  jak
i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.
Nowe  narzędzie,  służące  ułatwieniu  kontaktu  ze  społeczeństwem  wymaga  promocji,  dlatego  też  publikowano
komunikaty dotyczące powyższych działań na stronie internetowej komendy oraz profilu Facebook Policja Mława.
Natomiast  podczas  spotkań  policjantów  ze  społeczeństwem,  wyjaśniano  zasady  funkcjonowania  aplikacji  i  jej
znaczenia dla bezpieczeństwa.  KPP w Mławie chce dotrzeć z informacją do wszystkich grup wiekowych oraz jak
największej części mieszkańców. W tym celu konieczna jest pomoc samorządu lokalnego.

Aplikacja „MOJA KOMENDA” -  od 15 września 2016 roku mieszkańcy Mławy i powiatu mławskiego mogą
korzystać z bezpłatnej aplikacji Moja Komenda. Aplikacja ułatwia kontakt z policją i dzielnicowymi. Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której
odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania. Aby skontaktować się ze „swoim
dzielnicowym” wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba
o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje.  Aplikacja jest bezpłatna.  Dodane do niej
dodatkowe jednostki, m.in. rewiry dzielnicowych oraz posterunki z terenu działań KPP w Mławie, są na bieżąco
aktualizowane.
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8.1.2.  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Mławie  realizując w roku 2021  cele i założenia
Programu  Zapobiegania  Przestępczości  oraz  Porządku  Publicznego  i  Bezpieczeństwa  Obywateli  dla  Powiatu
Mławskiego kontynuowała działania zmierzające do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym
poprzez:
Popularyzację  wiedzy  o  przepisach  przeciwpożarowych.   W  ramach  prowadzonej  działalności  kontrolno-
rozpoznawczej  wykonywano czynności związane z popularyzowaniem przepisów i kształtowaniem umiejętności
w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności były omawiane
przepisy  przeciwpożarowe,  zasady  postępowania  na  wypadek  powstania  pożaru,  praktyczne  umiejętności
posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą.

Edukację społeczeństwa na temat bezpiecznego zachowania podczas zdarzeń, w tym zatruć tlenkiem węgla.
„Czujka  na  straży  Twojego  bezpieczeństwa!”,  to  ogólnopolska  kampania  edukacyjno-informacyjna  na  temat
zagrożeń  związanych  z  możliwością  powstania  pożarów  w  mieszkaniach  lub  domach  jednorodzinnych  oraz
zatruciem  tlenkiem  węgla.  Wraz  z  rozpoczęciem  sezonu  grzewczego  akcja  została  nagłośniona  przy  pomocy
lokalnych mediów, w tym rozgłośni radiowej oraz informacyjnych portali internetowych. 

Na przełomie zimy i wiosny prowadzono kampanię  „Stop pożarom traw” skierowaną do mieszkańców powiatu
mławskiego  w  celu  ograniczenia  pożarów  spowodowanych  wypalaniem  pozostałości  roślinnych  po  zimie.
Kampania została nagłośniona przy pomocy lokalnych mediów.

Koniec roku to czas, kiedy w ramach akcji „Bezpieczne lodowiska” starano się dotrzeć do mieszkańców powiatu
mławskiego ostrzegając o niebezpieczeństwie jakie niesie za sobą wchodzenie na zamarznięte jeziora, rzeki i stawy.
Kampania została nagłośniona przy pomocy lokalnych mediów. 

Organizowanie  pogadanek,  prelekcji  oraz  konkursów  na  temat  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  dla
seniorów,  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  turnieju  wiedzy  pożarniczej.  W  okresie  wiosennym  został  ogłoszony
konkurs  kalendarzowy PSP 2021, którego celem była popularyzacja  wiedzy wśród dzieci  i  młodzieży  szkolnej
o  charakterze  edukacyjno-prewencyjnym.  Ponadto  KP  PSP  w  Mławie  czynnie  włączyła  się  w  konkurs  pod
patronatem  Mazowieckiego  Komendanta  Wojewódzkiego  „Czujka  na  straży  Twojego  bezpieczeństwa”
promujący profilaktykę zatruć tlenkiem węgla oraz bezpieczeństwo pożarowe.  Prace konkursowe oceniane były
w dwóch kategoriach, tj. film oraz prace plastyczne. W ramach eliminacji szczebla powiatowego nadesłano 36 prac
plastycznych  oraz  2  filmy.  W  konkursie  wzięły  udział  grupy  „Szkoła  Podstawowa”  oraz  „Dom  Pomocy
Społecznej”.  Do finału wojewódzkiego wyłoniono zwycięzców kategorii  dla  poszczególnych grup.  Z uwagi na
sytuację  epidemiczną  w kraju,  coroczny  Turniej  Wiedzy  Pożarniczej  został  wstrzymany,  również  strażacy  nie
prowadzili w szkołach pogadanek. Edukacja w zakresie ochrony przeciwpożarowych oraz z bezpiecznych zachowań
odbywała się drogą elektroniczną.

9. Ochrona środowiska. 
Uchwałą Nr XXIV/160/2017 Rada Powiatu Mławskiego w dnia 27 marca 2017 roku przyjęła Program Ochrony
Środowiska dla Powiatu Mławskiego do 2022 roku. 
Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie określają wymagań dotyczących zakresu i formy raportu z realizacji
Programu ochrony środowiska. Przyjęto,  że Raport  będzie służył ocenie realizacji  celów, kierunków interwencji
i  zadań  przyjętych  w  programie  ochrony  środowiska  w  10  obszarach  interwencji:  ochrona  klimatu  i  jakości
powietrza, zagrożenia hałasem, pole elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno ściekowa,
zasoby  geologiczne,  gleby,  gospodarka  odpadami  i  zapobiegnie  powstawaniu  odpadów,  zasoby  przyrodnicze,
poważne awarie.  Dokument pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mławskiego do 2022” został przyjęty
Uchwałą Nr XXIV/160/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 marca 2017 roku.  Zgodnie z art. 18 ustawy
z  dnia  27  kwietnia  2001  roku  Prawo  ochrony  środowiska  organ  wykonawczy  powiatu  ma  obowiązek
sporządzenia,  co  2  lata  raportu  z  wykonania  programu  ochrony  środowiska, a  następnie  przedstawienia
opracowanego raportu Radzie Powiatu. Dotychczas cyklicznie, co dwa lata, sporządzane były raporty z realizacji
"Programu". Ostatni raport opracowany był w roku 2020. Z kolei kolejny raport z realizacji „Programu” zostanie
opracowany i przedłożony Radzie Powiatu Mławskiego w 2022 roku.
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10. Infrastruktura drogowa.
Rok 2021 był rokiem w którym Zarząd Powiatu Mławskiego dokonywał odbiorów inwestycji drogowych i drogowo
– mostowych  rozpoczętych  w 2020 roku,  ale  był  to  również  rok  w którym rozpoczynane  były nowe  zadania
inwestycyjne  głównie  przebudowy  i  remonty  dróg  oraz  zadania  polegające  na  opracowaniu  dokumentacji
projektowej dróg. Środki finansowe na realizację kontynuowanych inwestycji drogowych i drogowo – mostowych
jak i  tych  nowych  inwestycji  pozyskane zostały z  Rządowego  Funduszu  Rozwoju  Dróg oraz  od Samorządów
Gminnych. Więcej  informacji  na temat  inwestycji  i  remontów realizowanych przy dofinansowaniu  ze środków
Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg i  Samorządów Gminnych opisane  zostało w IV części  raportu w pkt.  6.
Inwestycje, remonty, dokumentacja projektowa – zadania realizowane  w 2021 roku. 

Strona 44 z 82



Część IV 
Efekty działań – część analityczna. 

1. Edukacja publiczna. 

1.1. Szkoły prowadzone przez Powiat Mławski z podziałem na typy szkół.

Rok szkolny 2020/2021 oraz rok szkolny 2021/2022

Nazwa i adres szkoły/placówki Typy szkół wchodzących w skład Zespołu
Zespół Szkół Nr 1
ul. Zuzanny Morawskiej 29
06-500 Mława
tel.23 654-32-07
e-mail: zs1_mlawa@interia.pl
http://www.zs1mlawa.pl/

Technikum nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego
 w zawodach:

technik budownictwa
technik elektryk
technik informatyk
technik organizacji reklamy
technik ochrony środowiska
technik robót wykończeniowych w budownictwie
technik reklamy
technik programista

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2
ul. Zuzanny Morawskiej 29B
06-500 Mława
tel. 23 654-37-33
e-mail: dyrektor@zs2mlawa.onmicrosoft.com
e-mail: sekretariatzs2mlawa@wp.pl
http://www.zs2mlawa.szkolnastrona.pl/

Technikum Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej
w zawodach:

technik żywienia i usług gastronomicznych
technik hotelarstwa
technik logistyk
technik usług kelnerskich

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej
kucharz (klasa  integracyjna)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Zespół Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 33
06-500 Mława
tel.23 654-39-37
e-mail: zs3mlawa@op.pl
http://zs3mlawa.pl/

Technikum Nr 3
w zawodzie:

technik elektronik
III Liceum Ogólnokształcące
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3
wielozawodowa  w zawodach:

cukiernik
fryzjer
mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
mechanik pojazdów samochodowych
lakiernik samochodowy
elektryk
fotograf
monter zabudowy i robót wykończeniowych w 
budownictwie

elektronik
monter sieci i instalacji sanitarnych
elektromechanik pojazdów samochodowych
blacharz samochodowy
stolarz
murarz-tynkarz
sprzedawca
kucharz

 elektromechanik
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Nazwa i adres szkoły/placówki Typy szkół wchodzących w skład Zespołu

elektronik
ślusarz
kelner

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3
Zespół Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r.
ul. Warszawska 44
06-500 Mława
tel.23 654-37-27
e-mail: zs4_mlawa@wp.pl
https://zs4mlawa.edupage.org/

II Liceum Ogólnokształcące
Technikum Nr 4
w zawodach:

technik ekonomista
technik handlowiec
technik rachunkowości

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
ul. Stanisława Wyspiańskiego 1
06-500 Mława
tel. 23 654-37-15
e-mail: lo1mlawa@poczta.fm.pl
http://www.lo1mlawa.pl/

 Kierunki po gimnazjum kl.  III: (z  rozszerzeniem 
przedmiotów)
Hipokrates

biologia
chemia

  Ksenofont
WOS
matematyka
geografia

 Pitagoras
matematyka
fizyka
informatyka

Sofokles
historia
język polski
WOS

Kierunki   p  o szkole podstawowej: kl. II i III (z  rozszerzeniem   
przedmiotów)
Humanistyczna

Język polski
Historia
WOS

Języki obce: język angielski, język niemiecki
Politechniczna

Matematyka
Fizyka
Informatyka /język angielski

 Języki obce: język angielski, język niemiecki
Medyczna

Biologia
Chemia
Język angielski

Języki obce: język angielski, język niemiecki
Ekonomiczna

Matematyka
Geografia
WOS

Języki obce: język angielski, język niemiecki
Kierunki   p  o szkole podstawowej: kl. I i II (z  rozszerzeniem   
przedmiotów)
Humanistyczno-prawna

Język polski
Historia, WOS
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Nazwa i adres szkoły/placówki Typy szkół wchodzących w skład Zespołu
Języki obce: język angielski, francuski
Politechniczno-językowa

Matematyka
Fizyka
Język angielski

Języki obce: język niemiecki
Medyczna

Biologia
Chemia

klasa dwujęzyczna -język angielski
Języki obce: język niemiecki
Menadżerska

Matematyka
Geografia
WOS

Języki obce: język niemiecki
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
ul. Juliusza Słowackiego 16
06-500 Mława
tel. 23 674-49-38
E-mail: osw_mlawa@op.pl
http://oswmlawa.esy.es/

Przedszkole Specjalne
Szkoła Podstawowa Specjalna
Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna

kucharz
Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze
Internat

1.2. Szkoły i placówki publiczne i niepubliczne wpisane do ewidencji Starosty Mławskiego prowadzone przez inny
organ niż Powiat Mławski

Szkoła Organ prowadzący
Katolickie Liceum Ogólnokształcące (młodzież) Akademia Rozwoju, Wiedzy i Umiejętności, ul. Kościuszki 12, 

06-500 Mława
Liceum Ogólnokształcące „Żak” dla Dorosłych w Mławie

Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. ul. Milionowa 21,  
90-105 Łódź

Szkoła Policealna Kosmetyczna „Żak” w Mławie
w zawodzie:

technik usług kosmetycznych
Szkoła Policealna  Prawno-Administracyjna „Żak” w Mławie
w zawodzie:

technik rachunkowości
technik administracji

Szkoła Policealna  Medyczna „Żak”  w Mławie
w zawodzie:

technik masażysta
Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ,,Żak” w Mławie
kształcąca w zawodach:

technik florysta
technik turystyki wiejskiej
technik rachunkowości
technik usług kosmetycznych
technik informatyk
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekunka środowiskowa
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Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu „Żak”

Publiczna  Szkoła  Policealna  Bezpieczeństwa  i  Higieny
Pracy ,,Żak” w Mławie
w zawodzie:

technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Publiczna Szkoła Policealna Administracji ,,Żak” w Mławie
w zawodzie:

technik administracji
Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Mławie
zawodzie:

opiekun medyczny
Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia
przy PUZ im. Ignacego Mościckiego (młodzież)

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego ul. 
Gabriela Narutowicza 9,  06-400 Ciechanów

Szkoła  Policealna  Medyczna  Akademickiego  Centrum
Kształcenia  przy  PUZ  im.  Ignacego  Mościckiego  kształcąca
w zawodach:

technik farmaceutyczny
terapeuta zajęciowy
technik masażysta
opiekunka dziecięca
asystentka stomatologiczna
higienistka stomatologiczna

Szkoła  Policealna  Zawodowa  Akademickiego  Centrum
Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego
kształcąca w zawodach:

technik ekonomista
technik informatyk
technik rachunkowości
technik bhp
technik ochrony fizycznej osób i mienia
technik usług kosmetycznych
technik weterynarii
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekun medyczny
technik administracji
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1.3. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych
1.3.1. Szkoły publiczne prowadzone przez Powiat Mławski

Lp. Szkoła/placówka Typ szkoły Liczba
uczniów

(SIO 30.09.
2020 r.)

L. oddz. Liczba
uczniów

(SIO
30.09.

2021r.)

L.
oddz.

1. I Liceum Ogólnokształcące im.         
St. Wyspiańskiego w Mławie

LO 276 12 136 15

po szkole podstawowej 236 10 356 6

Razem 512 22 492 21

2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie Technikum Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego
295 13 179

8

Branżowa Szkoła Ist.Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego 22 1 0 0
po szkole podstawowej

Technikum Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego 167 7 267 11
Branżowa Szkoła Ist.Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego 21 1 75 3

Razem 505 22 521 22
3. Zespół Szkół Nr 2 w Mławie Technikum Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej

210 9 143 6
Branżowa Szkoła Ist.Nr 2
(z oddz. integracyjnym) 29 2 10 1
LO dla dorosłych 0 0 0 0
po szkole podstawowej

Technikum Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej 191 8 267 11
Branżowa Szkoła Ist.Nr 2
(z oddz. integracyjnym) 20 1 18

1

Razem 450 20 438 19
4. Zespół Szkół Nr 3 Mławie Technikum Nr 3 55 3 35 2

Branżowa Szkoła Ist.Nr 3 116 6 55 3

III Liceum Ogólnokształcące 53 2 25 1

po szkole podstawowej

Technikum Nr 3 50 2 71 3

Branżowa Szkoła Ist.Nr 3 134 5 201 8

III Liceum Ogólnokształcące 65 3 89 4

Razem 473 21 476 21

5. Zespół Szkół Nr 4 w Mławie Technikum Nr 4 136 6 94 4

II Liceum Ogólnokształcące 191 8 96 4
po szkole podstawowej
Technikum Nr 4 101 4 156 6
II Liceum Ogólnokształcące

148 6 221
9

Razem 576 24 567 23
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy
Szkoła Podstawowa specjalna

73

z oddz.
łacz

13 68

z oddz.
łacz

13
Zespoły rewalidacyjne 13 2 16 2
Branżowa Szkoła I st. specjalna 21 3 16 2
Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy 27 5 31 5
Przedszkole specjalne

10
3

17
4

Razem 144 26 148 26

Ogółem 2660 135 2642 132
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7. Bursa Szkolna wychowankowie 79

8.
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy

internat
23

21

1.3.2. Liczba uczniów w szkołach publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inny organ niż Powiat
Mławski

Lp Organ Prowadzący Typ szkoły Liczba
uczniów

( SIO
30.09.2020

r.)

Liczba
uczniów

(SIO
30.09.2021r.)

1. Akademia Rozwoju, Wiedzy  i Umiejętności,
ul. Kościuszki 12 ,06-500 Mława

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
91 89

Razem 91 89

3. Państwowa Uczelnia  Zawodowa im. 
Ignacego Mościckiego ul. Gabriela 
Narutowicza 9  06-400 Ciechanów

Liceum Ogólnokształcące ACK 102 103
Szkoła Policealna ACK 0 0
Szkoła Policealna Medyczna ACK

51 51

Razem 153 154
4. Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o.

ul. Milionowa 21   93-105 Łódź
Liceum Ogólnokształcące "Żak" dla Dorosłych 138 123
Szkoły Policealne Zawodowe "Żak” 106 167
Publiczne Szkoły Policealne "Żak" 443 482

Razem 687 772

Ogółem 931 1015

1.4. Nauczanie indywidualne

Szkoła/placówka Rok szkolny 2020/21
Liczba

nauczania
ind.

Liczba
zrealizowanych

godzin
I Liceum Ogólnokształcące w Mławie 0 0
Zespół Szkół Nr 1 w Mławie 6 2048
Zespół Szkół Nr 2  w Mławie 3 1281
Zespół Szkół Nr 3 w Mławie 5 172
Zespól Szkół Nr 4 w Mławie 1 310
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mławie 3 866

Razem 18 4677
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 9 3029

OGÓŁEM 27 7706
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1.5. Wyniki matur

1.5.1. Wyniki matur po sesji  majowej i sierpniowej 2021 roku

Lp. Placówka Typ szkoły

Liczba osób
przystępujących

do matury
(tegoroczni)

Zdało
poprawki

Zdało
maturę

po
poprawkach

%

1.
I Liceum Ogólnokształcące im. 
St. Wyspiańskiego w Mławie LO 138 1 137 99,28%

2.
Zespół Szkół nr 1 w Mławie

Technikum nr 1 
im. Jerzego 
Ciesielskiego 99 23 91 91,92%

3.
Zespół Szkół nr 2 w Mławie

Technikum nr 2 
im. Antoniny 
Mrozowskiej 51 5 26 50,98%

4.

Zespół Szkół nr 3
im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Mławie

III LO 22 7 11 50,00%

Technikum nr3 19 3 16 84,21%

5.

Zespół Szkół nr 4 im. Obrońców 
Mławy z Września 1939r w 
Mławie

II LO 94 7 87 92,55%

Technikum nr4 42 7 32 76,19%
Ogółem

465 53 400 86,02%

Zdawalność w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski wyniosła 86,02%.

Zdawalność matur w podziałam na typy szkół

Typ szkoły Przystąpiło Zdało %

LO 254 235 92,52%

Technikum 211 165 78,20%

zdawalnośc Matur :
Matury w skali kraju –  83 % LO – 87 %     Technika –75 %
W woj. mazowieckim – 85,2%                      LO – 89,7%              Technika – 75,1%
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1.6. Egzaminy zawodowe
Kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2020/2021
Egzaminy potwierdzające  kwalifikacje  w zawodzie  odbywają  się  w 2  sesjach:  sesja  I  (styczeń-luty)  i  sesja  II
(maj-lipiec).

1.6.1. Zdawalność  egzaminu  potwierdzającego  kwalifikacje  w  zawodzie  w  I  sesji   (styczeń  –  luty  2021)
przedstawia tabela poniżej:

lp. placówka typ szkoły nazwa zawodu/symbol
cyfrowy zawodu

Nazwa kwalifikacji przystąpiło zdało

%
Województwo
mazowieckie

%

1.
Zespół Szkół

nr 1

Technikum
nr 1

technik budownictwa

Organizacja i kontrola 
robót budowlanych 
oraz sporządzanie 
kosztorysów 17 0 0,0% 72,8%

technik informatyk

Programowanie, 
tworzenie i 
administrowanie 
stronami internetowymi
i bazami danych 41 31 75,6% 62,2%

technik organizacji 
reklamy

Organizacja i 
prowadzenie kampanii 
reklamowej 23 12 52,2% 84,1%

technik elektryk

Eksploatacja maszyn, 
urządzeń i instalacji 
elektrycznych 20 2 10,0% 32,6%

Razem ZS nr 1 101 45 44,55%

2.
Zespół Szkół

nr 2

Technikum
nr 2

technik hotelarstwa

Obsługa gości               
w obiekcie 
świadczącym usługi 
hotelarskie 15 11 73,3% 95,0%

technik logistyk Organizacja transportu 18 17 94,4% 82,0%

kelner
Organizacja usług 
gastronomicznych 8 1 12,5% 50,0%

technik żywienia i usług 
gastronomicznych

Organizacja żywienia i 
usług 
gastronomicznych 16 12 75,0% 77,4%

Razem ZS nr 2 57 41 71,9%

3.
Zespół Szkół

nr 3

Technikum
nr 3 technik elektronik

Eksploatacja urządzeń 
elektronicznych 20 8 40% 59,9%

Razem ZS nr 3 20 8 40%

4.
Zespół szkół

nr 4
Technikum

nr 4

technik handlowiec
Prowadzenie 
działalności handlowej 19 15 78,9% 55,6%

technik ekonomista
Prowadzenie 
rachunkowości 23 19 82,6% 76,5%

Razem ZS nr 4 42 34 80,9%
Ogółem 220 128 58,2%

Ogółem zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w I sesji 2021 w szkołach dla których
organem prowadzącym jest Powiat Mławski kształtuje się na poziomie 58,2%
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1.6.2. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji II (maj- lipiec 2021 ) przedstawia 
tabela poniżej.

lp. placówka typ szkoły nazwa zawodu/symbol 
cyfrowy zawodu

Nazwa kwalifikacji przystąpiło zdało
%

Województwo
mazowieckie

%

1.
Zespół Szkół

nr 1

Technikum
nr 1

technik budownictwa

Wykonywanie i 
kontrolowanie robót 
konstrukcyjno-
budowlanych 13 6 46,2% 86,5%

technik informatyk

Montaż i eksploatacja 
systemów 
komputerowych, 
urządzeń peryferyjnych
i sieci 24 17 70,8% 70,8%

technik informatyk

Administracja i 
eksploatacja systemów 
komputerowych, 
urządzeń peryferyjnych
i lokalnych sieci 
komputerowych 51 24 47,1% 59%

technik robót 
wykończeniowych

Wykonywanie robót 
montażowych, 
okładzinowych  i 
wykończeniowych 10 5 50,0% 70,4%

Razem ZS nr 1 98 52 53,1%

2.
Zespół Szkół

nr 2

Technikum
nr 2

technik hotelarstwa

Obsługa gości w 
obiekcie świadczącym 
usługi hotelarskie 24 16 66,7% 70,7%

technik logistyk / Obsługa magazynów 29 23 79,3% 84,2%

technik żywienia i usług 
gastronomicznych

Sporządzanie potraw i 
napojów 22 20 90,9% 79%

Branżowa 
Szkoła I 
stopnia
nr 2 kucharz

Sporządzanie potraw i 
napojów 15 7 46,7% 79%

Razem ZS nr 2 90 66 73,3%

3.
Zespół Szkół

nr 3
Technikum

nr 3 technik elektronik

Montaż oraz 
instalowanie układów i 
urządzeń 
elektronicznych 19 18 94,7% 90,9%

Razem ZS nr3 19 18 94,7%

4.
Zespół szkół

nr 4
Technikum

nr 4

technik handlowiec Prowadzenie sprzedaży 23 23 100% 87,9%

technik ekonomista

Prowadzenie 
dokumentacji w 
jednostce 
organizacyjnej 23 22 95,65% 84,4%

Razem ZS nr 4 46 45 97,8%

Ogółem 253 181 71,5%

Ogółem zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w II sesji 2021 w szkołach dla których
organem prowadzącym jest Powiat Mławski kształtuje się na poziomie 71,5%.
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1.7. Finansowanie oświaty. 

W roku 2021 wydatki poniesione na oświatę ogółem stanowiły kwotę – 42 886 341,68 zł., w tym:
1) na  szkoły  i  placówki,  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mławski  wydatkowano  –

38 479 102,35 zł.
2) na szkoły prowadzone przez inny organ niż Powiat Mławski – 4 407 239,33 zł., z czego:

Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:
1) części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 35 241 048,00 zł.
2) dotacji celowych –  2 194 108,71 zł.
3) dochodów własnych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe – 919 394,65 zł.
4) dochodów własnych powiatu – 4 531 790,32 zł.

1.8. Liczba etatów nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Lp Szkoła/placówka etaty Rok szkolny Nauczyciel
Stażysta

Nauczyciel
Kontraktow

y

Nauczyciel
Miano-
wany

Nauczyciel
Dyplomo-

wany

Razem
etatów

1 I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mławie

2020/2021 3,27 1,33 2,20 33,90 40,70

2021/2022 2,39 1,06 2,11 33,06 38,62
2 Zespół Szkół Nr 1 w Mławie 2020/2021 2,50 6,00 7,00 33,80 49,30

2021/2022 0,50 10,39 7,00 32,85 50,74
3 Zespół Szkół Nr 2 w Mławie 2020/2021 1,83 2,50 6,50 30,48 41,31

2021/2022 0,50 5,66 6,00 29,46 41,62

4 Zespół Szkół Nr 3 Mławie 2020/2021 0 2,28 2,00 28,00 32,28
2021/2022 0 2,00 1,39 28,00 31,39

5 Zespół Szkół Nr 4 w Mławie 2020/2021 2,20 3,23 5,43 36,73 47,59
2021/2022 0 6,00 4,33 35,45 45,78

6 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Janusza Korczaka  w Mławie

2020/2021 4,00 8,00 16,00 36,54 64,54
2021/2022 1,00 9,00 18,00 35,56 63,56

7 Bursa Szkolna w Mławie 2020/2021 0 1,00 1,00 1,00 3,00
2021/2022 0 1,00 1,00 1,00 3,00

8 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 
Mławie

2020/2021 0 4,00 1,00 7,25 12,25
2021/2022 0 3,00 2,00 7,25 12,25

9 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli

2020/2021 0 0 0 5,78 5,78
2021/2022 0 0 0 5,76 5,76

Ogółem:

2020/2021 13,80 28,34 41,13 213,48 296,75
2021/2022 4,39 38,11 41,83 208,39 292,72

W   roku  szkolnym  2020/2021  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Powiat  Mławski  liczba  etatów
nauczycielskich to 296,75 etatu.
W  roku szkolnym 2021/2022 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mławski liczba etatów
nauczycielskich to 292,72 etatu.
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Lp. Szkoła/Placówka Pracownicy niepedagogiczni 2020/2021 Razem 2021/2022 Razem

1. Zespół Szkół Nr 1 administracja 3,5 11 3,5 11

obsługa 7,5 7,5

2. Zespół Szkół Nr 2 administracja 3,5 10,5 3,5 10,5

obsługa 7 7

3. Zespół Szkół Nr 3 administracja 3,5 10,75 3,5 10,75

obsługa 7,25 7,25

4. Zespół Szkół Nr 4 administracja 3,5 11,5 3,5 11,5

obsługa 8 8

5. I Liceum Ogólnokształcące administracja 3,5 13,5 3,5 13,5

obsługa 10 10

6. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  z
internatem

administracja 3,75 18 3,75 18

obsługa 14,25 14,25

7. Bursa Szkolna administracja 3,5 13,5 3,5 16

obsługa 10 12,5

8. Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna

administracja 3,25 5,25 3,25 5,25

obsługa 2 2

9. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli

administracja 2,25 4,25 2,25 4,25

obsługa 2 2

Ogółem: administracja 30,25 98,25 30,25 100,75

Obsługa 68 70,50

W roku szkolnym 2020/2021 zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wynosiło 98,25 etatu.
W  roku  szkolnym  2021/2022  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Powiat  Mławski
pracownicy niepedagogiczni byli zatrudnieni na 100,75 etatach.

1.9. Zapewnienie opieki i wychowania uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania.

Uczniom Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie pobierającym naukę poza  miejscem zamieszkania  i  oczekującym na
odjazdy w roku 2021 zapewnione były miejsca w bibliotece oraz szatni szkolnej, której godziny pracy dostosowane
były do godzin przyjazdu i  odjazdu uczniów. Uczniowie mieli  możliwość gry w piłkarzyki  i  tenisa stołowego,
a w godzinach popołudniowych istniała możliwość skorzystania z pracowni komputerowych oraz hali sportowej. 
Uczniom  Zespołu  Szkół  Nr 2 w Mławie pobierającym naukę poza  miejscem zamieszkania  oczekującym na
odjazdy w roku 2021 zapewnione były miejsca w bibliotece szkolnej, której godziny pracy dostosowano do godzin
przyjazdu  i  odjazdu  uczniów.  Ponadto  biblioteka  jest  Internetowym  Centrum Informacji  Multimedialnej  gdzie
młodzież może korzystać z komputerów z dostępem do Internetu. Poza tym młodzież może korzystać z szerokiego
wachlarzu  zajęć  dodatkowych,  które  proponowane  są  uczniom  po  skończonych  zajęciach.  Ponadto  w  szkole
znajduje się pomieszczenie gdzie uczniowie mogą zjeść śniadanie czy odpocząć po zajęciach.

Uczniowie  uczęszczający  do Zespołu  Szkół  Nr  4  w  Mławie, którzy  zamieszkują  poza  Mławą  w roku  2021
dojeżdżali do szkoły środkami transportu publicznego. Cześć z nich  którzy mieszkają w dużej odległości od Mławy
korzystają z Bursy Szkolnej.

Uczniowie Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Mławie, których miejsce zamieszkania jest znacząco oddalone
od szkoły i nie mieli możliwości codziennego dojazdu na zajęcia,  w roku 2021 mogli zamieszkać w internacie,
mieszczącym  się  w  Bursie  Szkolnej  przy  ulicy  Lelewela,  który  dysponuje  34  miejscami.   W  roku  2021
zamieszkiwało w nim 21 wychowanków. 
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Ośrodek zapewnia opiekę uczniom, którzy ukończyli  zajęcia i czekają na powrót do domu mając do tego celu
świetlicę szkolną czynną codziennie od godziny 7.00 do godziny 15.30. 
Znaczna część uczniów na podstawie art. 17 ust.  3a Ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty jest
dowożona transportem organizowanym i finansowanym przez gminy, z których ci uczniowie pochodzą. 

Łącznie dowozami objętych jest 51 uczniów z terenu następujących gmin: Mława - 18, Grzebsk-1, Wiśniewo – 7,
Stupsk - 2, Strzegowo - 2, Szydłowo- 4, Radzanów - 6, Szreńsk - 3, Lipowiec Kościelny – 2, Wieczfnia Kościelna -
5, Regimin - 1.- stan na dzień 30 września 2022 roku. 

2. Ochrona zdrowia.

Najważniejszą  jednostką  zajmującą  się  ochroną  zdrowia  mieszkańców  powiatu  mławskiego  jest  Samodzielny
Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Mławie,  którego  podmiotem  tworzącym  i  nadzorującym  jest  Powiat
Mławski. Zakład wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie:
1. Podstawowej opieki zdrowotnej,
2. Specjalistycznej opieki zdrowotnej,
3. Hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia

szpitalnego,
4. Pogotowia i pomocy doraźnej,
5. Przeprowadzania badań profilaktycznych,
6. Anestezjologii i intensywnej terapii,
7. Ratownictwa medycznego,
8. Medycyny w środowisku nauczania i wychowywania (medycyna szkolna),
9. Rehabilitacji medycznej,
10. Wykonywania badań diagnostycznych,
11. Transportu sanitarnego. 

Liczba pacjentek i pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie  w roku 2021
wyniosła  71  487 osób  (wzrost  o  5  799  osób  w  porównaniu  do  roku  2020),  udzielono  88  246   świadczeń
zdrowotnych (wzrost o 9 135 udzielonych świadczeń zdrowotnych w porównaniu do roku 2020). W szpitalu, dla
którego podmiotem tworzącym jest Powiat Mławski na początku 2021 roku było 187 miejsc. W ciągu roku z usług
szpitala  skorzystało  6  237 mieszkanek  i  mieszkańców (wzrost  o  295 osób korzystających  z  łóżek  szpitalnych
w porównaniu do roku 2020), a średni czas hospitalizacji wynosił 2,92 dni. Liczba zgonów w 2021 roku w szpitalu
wyniosła 384 (wzrost o 27 osób w porównaniu do roku 2020). 
Najczęstszymi powodami zgonów w szpitalu były nagłe zatrzymanie krążenia oraz COVID – 19.
Wynik finansowy SP ZOZ w Mławie za 2021 roku to strata 651 087,51 zł. 

Dodatkowo  w Powiecie Mławskim na dzień 31 grudnia 2021 roku funkcjonowały 22 publiczne  i  niepubliczne
zakłady  opieki  zdrowotnej  oraz  10  podmiotów  realizujących  w  15 lokalizacjach  świadczenia  opieki
stomatologicznej w ramach kontraktu z  Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podpisanych z konkretnym
podmiotem umów.
W powiecie na dzień 31 grudnia 2021 roku funkcjonowało 18 aptek (16 aptek na terenie Miasta Mława, natomiast
na terenie gmin - 2 apteki) oraz 8 punktów aptecznych, gdzie wszystkie znajdują się na terenach gmin.  

Powiat Mławski przekazał dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie
w wysokości  196 347,00 zł. na realizację zadań związanych o ochroną zdrowia. W ramach otrzymanej dotacji
szpital powiatowy realizował:
1.  Program funkcjonalno – użytkowy dla:

1) budynku  Przychodni  poradni  i  pracowni  specjalistycznych  SP  ZOZ  w  Mławie  z  uwzględnieniem
dostosowania  do zagrożeń epidemiologicznych wynikających z COVID-19 w kwocie 79 273,50 zł.,

2) modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez dostosowanie do zagrożeń epidemiologicznych
wynikających z COVID-19 w kwocie 55 491,45 zł.,

2.Program  rozwoju  strukturalno  –  budowlanego  dla  SP  ZOZ  w  Mławie  z  uwzględnieniem  dostosowania
do zagrożeń epidemiologicznych wynikających z COVID-19 w kwocie 23 782,05  zł.

3. Zakup kardiomonitoru z modułem transportowych – 1 szt. w kwocie 37 800,00 zł. 
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Ponadto, szpital powiatowy w roku 2021 otrzymał dotację celową przekazaną przez:
1) Ministerstwo  Zdrowia  na  modernizację  instalacji  tlenowej  na  potrzeby  leczenia  pacjentów  z  COVID-19

w wysokości 225 420,81 zł. 
2) Wojewodę Mazowieckiego na instalację do cyfrowej  łączności  radiowej  dla potrzeb Szpitalnych Oddziałów

Ratunkowych SP ZOZ  (1 szt) w wysokości 16 113,00 zł. 

2021 roku  SP  ZOZ  w  Mławie  w  ramach  darowizn  otrzymał  sprzęt  medyczny  i  niemedyczny  w  kwocie
145 521,32 zł.  Darowizny pochodziły z  projektu „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
(TOPSOR)”  i  był  to  przede  wszystkim sprzęt  niemedyczny  a  także  kardiomonitor;  z  Ministerstwa  Zdrowia  –
Kardiomonitor, od Wojewody Mazowieckiego – ssak elektryczny 5 szt, od Powiatu Mławskiego – drukarki. 

W ramach umów użyczenia SP ZOZ w Mławie w 2021 roku otrzymał:
1) kontener podwójny COVID -19 – Wojewoda Mazowiecki,
2) aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii z akcesoriami – 5 szt. - Marszałek Wojewódzka Mazowieckiego,
3) defibrylator – 2 szt.  - Marszałek Wojewódzka Mazowieckiego,
4) aparta USG – 1 szt. -  Marszałek Wojewódzka Mazowieckiego,
5) analizator – 1 szt. - Ministerstwo Zdrowia.
Łączny koszt umów użyczenia wynosi 427 586,60 zł. 

3. Polityka społeczna – statystyka powiatowa.

Od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie obejmował
opieką  terapeutyczno  -  rehabilitacyjną  46 osób z  niepełnosprawnością  intelektualną  w tym:  18 kobiet  i  28
mężczyzn w różnym wieku.  

W  2021  roku  w  Domu  Pomocy  Społecznej  "Zdrowa  Jesień"  dla  osób  przewlekle  psychicznie  chorych
w Bogurzynie  mieszkało  51  osób.  W 2021 roku nie  było  konieczności  tworzenia  listy  osób  oczekujących
na przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie. 

Do  Powiatowego  Zespołu  Orzekania  a  Niepełnosprawności  w  Mławie  w  2021  roku  wpłynęło  929 wniosków
o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Główne cele, dla których składane były wnioski to: 

1. uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego – 166, 
2. odpowiednie zatrudnienie –155, 
3. korzystanie z ulg i uprawnień –  126,
4. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 130, 
5. korzystanie z usług rehabilitacyjnych, terapeutycznych i socjalnych – 290, 
6. uzyskanie karty parkingowej – 55,
7. uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej – 7. 

Dla osób poniżej 16 roku życia wpłynęło 195 wniosków, w tym:  
1. o uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko - 192, 
2. w celu otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego przez rodzica (opiekuna) dziecka, wymagającego z powodu

niepełnosprawności, stałej opieki i pomocy- 3.

Łącznie w 2021 roku złożono 1 124 wnioski.

Powiatowy  Zespół  Orzekania  o  Niepełnosprawności  w  Mławie  w  2021  roku wydał  następującą  liczbę
orzeczeń:

1. osobom powyżej 16 roku życia – 881 ogółem, w tym: 
861 z określeniem stopnia niepełnosprawności, 
5 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,  
15 o odmowie wydania orzeczenia.

2. osobom poniżej 16 roku życia – 185 ogółem, w tym: 
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170 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 
14 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych.
1 o odmowie ustalenia niepełnosprawności. 

Łącznie w roku 2021 wydano 1066 orzeczeń. 

W 2021  roku  do  Powiatowego  Zespołu  Orzekania  o  Niepełnosprawności  w  Mławie  wpłynęło  157  wniosków
o  wydanie  kart  parkingowych.  Na  podstawie  przyjętych  wniosków  wydano  152  karty  parkingowych  osobom
niepełnosprawnym oraz 4 karty parkingowe placówkom.

Do 31 grudnia 2021 roku Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie na podstawie ważnych
orzeczeń  wystawił ogółem 138 legitymacji, w tym:
22  legitymacji dzieciom posiadającym niepełnosprawność,
116  legitymacji dorosłym, posiadającym stopień niepełnosprawności.  

Dane dotyczące stanu liczebnego w Domach Dziecka: 
Domu Dziecka nr 1- 14 miejsc.
Domu Dziecka nr 2- 14 miejsc.
Domu Dziecka nr 3- 14 miejsc.
Domu Dziecka nr 4- 10 miejsc.

Lp. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Stan
w dn.

01.01.2021

Ubyło Przybyło Stan
w dn.

31.12.2021
1. Domu Dziecka nr 1 13 2 3 14
2. Domu Dziecka nr 2 13 3 3 13
3. Domu Dziecka nr 3 17 9 2 10
4. Domu Dziecka nr 4 10 4 3 9

Razem 53 18 11 46

Wychowankowie  przebywający  w Młodzieżowym Ośrodku  Socjoterapeutycznym (MOS)  oraz  Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym (MOW)  (stan w dn. 31 grudnia 2021 roku):

Lp. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza MOS MOW Razem
1. Domu Dziecka nr 1 1 0 1
2. Domu Dziecka nr 2 1 0 1
3. Domu Dziecka nr 3 0 0 0
4. Domu Dziecka nr 4 2 0 2

Razem 4 0 4

W 2021 roku łącznie usamodzielniono - 8 wychowanków, przeniesiono do innych placówek tego samego typu - 4
wychowanków, 6 wychowanków powróciło do domu rodzinnego.
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4. Bezrobocie w powiecie mławskim.

Według  danych  statystycznych  liczba  osób  bezrobotnych  zarejestrowanych  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy
w Mławie na koniec grudnia 2021 roku wynosiła 1643 osób, w tym 915 kobiet.

Wykres 1. Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w latach 2020 – 2021
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Źródło: Opracowanie PUP w Mławie

Dane  przedstawione  na  powyższym  wykresie  jednoznacznie  pokazują  spadek  liczby  osób  bezrobotnych
w poszczególnych miesiącach roku 2021 roku podobnie jak w 2020 roku. Największą liczbę bezrobotnych zarówno
w  analizowanym  roku,  jak  i  w  poprzednim   można  zaobserwować  w  miesiącach  typowo  zimowych,  czyli
w  styczniu,  lutym  i  marcu  (do  wzrostu  liczby  bezrobotnych  przyczynił  się  niewątpliwie  okresowy  spadek
zapotrzebowania na prace sezonowe oraz prace wymagające dobrej pogody). 

Wykres  2.  Stopa  bezrobocia  w  powiecie  mławskim  na  tle  województwa  mazowieckiego  
i Polski w latach 2004-2021
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Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
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Analiza wielkości stopy bezrobocia rejestrowanego na przestrzeni lat 2004 - 2021 pozwala stwierdzić, że wielkość
ta ulega ciągłemu zmniejszeniu. W 2004 roku wskaźnik ten wynosił 28,6%. Od 2014 roku  stopa bezrobocia ciągle
maleje. Na koniec 2021 roku wynosiła 5,4% i była równa krajowej stopie bezrobocia. W tym samym okresie stopa
bezrobocia  w województwie  mazowieckim  wyniosła  4,6%.  Należy  równocześnie  zaznaczyć,  iż  w  regionie
mazowieckim  wynosiła  8,6%  a  podregionie  ciechanowskim  do  którego  należy  nasz  powiat  współczynnik  ten
wyniósł 9,1%.

Wykres 3. Struktura bezrobocia ze względu na wiek w latach 2020 – 2021
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Analiza sytuacji bezrobotnych kobiet i mężczyzn została przedstawiona na wykresie nr 3.  W końcu 2021 roku
wśród zarejestrowanych  bezrobotnych  dominowały  kobiety-  915,  w tym 505 mieszkało  na  wsi,  234  było  bez
kwalifikacji  zawodowych,  263  nie  ukończyło  30  roku życia,  170  było  w wieku powyżej  50 lat,  68 posiadało
orzeczenie o niepełnosprawności. W końcu 2021 roku kobiety stanowiły 55,69% ogółu zarejestrowanych, w 2020
roku 58,67%, W stosunku do końca 2020 roku liczba zarejestrowanych kobiet zmalała o 158. 
Wśród  1643  osób  bezrobotnych  zarejestrowanych  na  koniec  grudnia  2021  roku  w  powiecie  mławskim,
najliczniejszą  grupę  stanowiły  osoby  w  przedziale  wiekowym  25-34  lat  (467  osób,  czyli  28,42%  ogółu
zarejestrowanych). Najmniej osób bezrobotnych znajdowało się w przedziale wiekowym 60 lat i więcej- 123 osoby. 

Długotrwale bezrobotni
Na koniec 2021 roku zarejestrowanych było 778 osób długotrwale bezrobotnych (47,35% ogółu). W porównaniu do
końca 2020 roku liczba ta zmniejszyła się o 48 osób. Podobnie jak na koniec 2021 roku i na koniec 2020 roku
w omawianej grupie przeważają osoby między 25 a 34 rokiem życia. 

Bezrobotni zamieszkali na wsi
W końcu 2021 roku w rejestrach bezrobotnych pozostawało 870 osób zamieszkałych na wsi, w tym 505 kobiet.
Ponad 33,45% to osoby powyżej 45 roku życia. Osoby do 30 roku życia stanowią 28,28% osób zamieszkałych na
wsi.  Natomiast  na  koniec  grudnia  2020  roku  973  bezrobotnych  mieszkało  na  wsi  (co  stanowi  53,20%  ogółu
bezrobotnych) w tym 583 kobiety. 
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4.1. Programy i projekty.

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mławie realizował 6 programów i projektów aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych, 1 program w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) skierowanego do pracodawców
i osób zatrudnionych podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe w łącznej wysokości 7 744 695,48 zł. Środki
te wydatkowaliśmy w całości. 
W ubiegłym roku realizowaliśmy także 2 programy skierowane do pracowników Urzędu o wartości na łączną kwotę
168 007,46 zł.
W omawianym okresie zaktywizowaliśmy łącznie 702 bezrobotnych, 2 osoby niepełnosprawne w ramach PFRON
oraz 292 beneficjentów KFS. 
Poniższe tabele zawierają zestawienie wszystkich programów realizowanych w 2021 roku przez PUP w Mławie, na
podstawie zawartych umów lub porozumień.  W przypadku projektu z pozycji 1 wysokość środków uwzględnia
środki na realizację tarczy antykryzysowej i  nie były przeznaczone dla osób bez pracy- zgodnie z wytycznymi
dotyczącymi realizacji  projektów unijnych należy podawać ogólną wartość dofinansowania projektu. W opisach
natomiast uwzględniona jest wyłącznie aktywizacja zawodowa.  
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L. p.
Nazwa projektu/programu Źródło finansowania

Wartość projektu/
programu

Krótki opis projektu/programu

Projekty i programy skierowane do osób bezrobotnych

1 Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w 
powiecie mławskim (IV)”        
w ramach PO WER (projekt 
realizowany w latach 2020-
2022)  - projekt w trakcie 
realizacji

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 
na lata 2014 - 2020/EFS

Limit na 2021 rok:
1 959 503,39 zł.
 w tym:
1 651 469,46 zł.  
unijne;                          
308 033,93 zł. 
krajowe,

w tym na aktywizację 
zawodową osób 
bezrobotnych -
1 799 551,23 zł. i na 
tarczę antykryzysową -
159 952,16 zł.

Realizacja:

1 959 472,78 zł,           
w tym na aktywizację 
zawodową osób 
bezrobotnych –            
1 799 520,62 zł,

Projekt  pozakonkursowy  współfinansowany  przez  Unię
Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja  Rozwój  Oś  Priorytetowa  Rynek  otwarty  dla
wszystkich,  Działanie  1.1.  Wsparcie  osób  młodych  na
regionalnym  rynku  pracy-projekty  pozakonkursowe,
Poddziałanie  1.1.1  Wsparcie  udzielane  z  Europejskiego
Funduszu  Społecznego  (okres  realizacji  projektu:
01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.). Głównym celem projektu
jest  zwiększenie  możliwości  zatrudnienia  osób młodych
poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie
mławskim. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP w Mławie w wieku 18-29 lat
oraz  do  29  r.  ż.  pracujących,  przedsiębiorców
i pracownik organizacji pozarządowych korzystających ze
wsparcia  w ramach art.  15 zzb,  15 zzc,  15 zze ustawy
COVID-19.
Formy wsparcia realizowane w ramach projektu: 2021 rok:
- poradnictwo zawodowe – 160
- staże – 66
- szkolenia- 4
- prace interwencyjne – 41
- bony na zasiedlenie – 18
-jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
– 25
- doposażenie- 6
- instrumenty dofinansowania COVID-19 -36
W  2021  r.  w  projekcie  uczestniczyło  160  osób
bezrobotnych  oraz  36  osób  w  ramach  tarczy
antykryzysowej.

2 Aktywizacja osób w wieku 30 
lat i więcej pozostających bez 
pracy w powiecie mławskim 
(IV)- projekt realizowany  w 
latach 2021-2022                - 
projekt w trakcie realizacji

RPO WM  na lata 2014-
2020/EFS

Limit na 2021 rok:
1 443 384,86 zł
w tym:
1 154 707,89zł.  
unijne;
288 676,97 zł. 
krajowe.

Realizacja:                   
1 435 444,80 zł            
w tym:                          
1 148 355,84 zł.  
unijne;                          
287 088,96 zł. 
krajowe)

Projekt  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  ze
środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,
w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014 –  2020,  Osi
priorytetowej  VIII  Rozwój  Rynku  Pracy,  Działania  8.1
Aktywizacja  zawodowa  osób  bezrobotnych  przez  PUP-
projekty pozakonkursowe.
Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.
Liczba uczestników 2021 roku- 90 osób.
Formy  wsparcia  realizowane  w  ramach  projektu
w 2021 roku:
- staże- 18
-jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej-
24
-refundacja  kosztów  doposażenia  lub  wyposażenia
stanowiska pracy- 25
- prace interwencyjne –23

L. p. Nazwa projektu/programu Źródło finansowania Wartość projektu/
programu Krótki opis projektu/programu
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3 „Aktywizacja społeczna i 
zawodowa szansą na lepsze 
życie w gminach wiejskich 
powiatu mławskiego” – 
projekt w trakcie realizacji

RPO WM na lata 2014-
2020/EFS

Limit na 2021 rok:
772 748,44 zł.
w tym:
 615 444,78 zł. unijne,
157 303,66 zł. krajowe
wraz z wkładem 
własnym

Realizacja:                   
771 683,40 zł.
w tym:
614 545,82 zł. unijne,
157 137,58 zł. krajowe
wraz z wkładem 
własnym

Projekt  konkursowy  współfinansowany  przez  Unię
Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  Osi
Priorytetowej  IX  Wspieranie  włączenia  społecznego
i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób wykluczonych                                    i
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 31.12.2022
Liczba  uczestników:  162  osoby  zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie zamieszkujących
gminy  Dzierzgowo,  Lipowiec  Kościelny,  Radzanów,
Strzegowo,  Szydłowo,  Wieczfnia  Kościelna,  Wiśniewo.
Formy wsparcia realizowane                           w ramach
projektu w 2021 roku:
-  diagnoza  indywidualnych  potrzeb  i  potencjału
uczestników  projektu  na  potrzeby  opracowania  ścieżki
reintegracji – 67 osób
-  Warsztaty  Rozwoju  Osobistego  w  ramach  aktywnej
integracji o charakterze społecznym – 67 osób,   ogółem –
162 osoby
-  Coaching  w  ramach  aktywnej  integracji
o charakterze społecznym – 67 osób
-  Poradnictwo  zawodowe  w  ramach  aktywnej  integracji
o charakterze zawodowym- 67 osób
-Pośrednictwo  pracy  w  ramach  aktywnej  integracji
o charakterze zawodowym – 67 osób,
-Staże  zawodowe  w  ramach  aktywnej  integracji
o charakterze zawodowym – 10 osób,
-Prace  interwencyjne  w  ramach  aktywnej  integracji
o charakterze zawodowym- 22 osoby
-Szkolenia  zawodowe  w  ramach  w  ramach  aktywnej
integracji o charakterze edukacyjnym- 35 osób.
W 2021 r. w projekcie uczestniczyło 67  osób.

4 Algorytm Fundusz Pracy Limit na 2021 rok:
3 058 228,52 zł.
Realizacja:
3 054 401,08 zł.

Środki  algorytmu  skierowane  są  do  wszystkich  klientów
Urzędu,  szczególnie  osób  bezrobotnych,  które  nie
kwalifikują się do wsparcia w ramach innych programów i
projektów. W 2021 roku z tych środków skorzystały łącznie
365 osób bezrobotnych w poszczególnych formach:
Szkolenia zawodowe - 56
Staż - 35
Roboty publiczne - 91
Prace interwencyjne - 111
Refundacja  kosztów wyposażenia/doposażenia  stanowiska
pracy- 36
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej -
16
Bon na zasiedlenie-20
Okres realizacji programu: 01.01.2021-31.12.2021
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5 Projekt pilotażowy „Wsparcie 
społeczno-zawodowe szansą 
na przyszłość”

Fundusz Pracy Limit na 2021 rok:
20 850,00 zł.
 Realizacja:
20 850,00 zł.

PROJEKT PILOTAŻOWY „WSPARCIE SPOŁECZNO-
ZAWODOWE SZANSĄ NA RZYSZŁOŚĆ”  finansowany 
ze środków rezerwy Funduszu Pracy                                     
Okres realizacji projektu: 01.10.2021 – 31.12.2022.
Liczba  uczestników:  35  kobiet  zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie zamieszkujących
tereny wiejskie powiatu mławskiego.
 Formy wsparcia realizowane w ramach projektu
-diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników
projektu – 10 osób ,
- Warsztaty Rozwoju Osobistego – 10 osób,
- Coaching –10 osób,
-Pośrednictwo pracy– 10 osób,
-Staże zawodowe - 5 osób,
- Szkolenie z przedsiębiorczości- 0 osób,
-Jednorazowe  środki  na  rozpoczęcie  działalności
gospodarczej – 0 osób,
-  Bon komunikacyjny – 0 osób
- Bonus firmowy – 0 firm,
W 2021 r. w projekcie uczestniczyło 10  osób, przy czym 5
osób rozpoczęło aktywizację w 2021 rok.

6 Program aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych
zamieszkujących na wsi

Fundusz Pracy Limit na 2021 rok:
 255 000 zł.
Realizacja:
25 000 zł.

Program  sfinansowany  w  ramach  dodatkowego  naboru
wniosków na działania  aktywizacyjne,  ogłoszonego przez
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (na podstawie
decyzji  finansowej).  Głównym  celem  programu  było
zaktywizowanie  osób  bezrobotnych  zamieszkujących
tereny wiejskie, zarejestrowanych w PUP w Mławie.
W  programie  udział  wzięło  15  uczestników.
Okres realizacji: 07.09.2021-31.12.2021 r.
Zrealizowane działania:
1.Bon na zasiedlenie- 5
2.Jednorazowe  środki  na  podjęcie  działalności
gospodarczej- 5
3. Refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy- 5

Programy i projekty skierowane do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie

7 „Kluczowe kompetencje 
niezbędne w powrocie lub 
wejściu na rynek pracy”- 
projekt w trakcie realizacji

Erasmus+, Sektor: 
Edukacja dorosłych, Akcja 
1 Mobilność edukacyjna -  
Mobilność kadry edukacji 
dorosłych.

Wartość projektu:
15 610,00 euro
 (68593,46 zł.) -

Realizacja-
 66593,46 zł.

Celem  projektu  jest  poznanie  metod  i  form  pracy
z  osobami  o  niskich  kompetencjach  kluczowych,  metod
diagnozowania  potrzeb  i  trafniejszego  określania
predyspozycji  klientów,  nabycie  umiejętności  z  zakresu
motywowania  dorosłych  do  uczenia  się  przez  całe  życie
oraz  diagnozowania  umiejętności  przedsiębiorczych.
Uczestnikami  projektu  będzie  10  pracowników  Urzędu
(głównie  doradcy  klienta  indywidualnego
i  instytucjonalnego).  Dzięki  realizacji  projektu,  jego
uczestnicy  rozwiną  swoje  kwalifikacje  zawodowe  oraz
kompetencje  osobiste.  Uzupełnią  swoją wiedzę  i  poznają
metody i formy pracy z osobami o niskich kompetencjach
kluczowych. Nabędą umiejętności z zakresu motywowania
dorosłych  do  konsekwentnego  i  wytrwałego  uczenia  się
przez całe życie. Zapoznają się z metodami diagnozowania
potrzeb  i  trafniejszego  określania  predyspozycji  oraz
umiejętności  przedsiębiorczych.  Wzrost  kompetencji
pracowników zaowocuje większym zadowoleniem klientów
z  usług  przez  nich  świadczonych,  większym  uznaniem
Urzędu Pracy jako instytucji rzetelnej i odgrywającej realną
rolę na rynku pracy.
Liczba uczestników: 10
Okres realizacji projektu:  01.12.2020- 31.05.2022
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8 Projekt grantowy „Europejski 
model aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych powyżej 
30 r.ż. i rozwoju lokalnego”

Wsparcie udzielone przez 
Fundację Fundusz 
Współpracy w ramach 
projektu „Ścieżki 
Współpracy- wsparcie dla 
podmiotów wdrażających 
współpracę 
ponadnarodową 
finansowanego ze środków 
EFS w ramach PO WER 
Działanie: 4.3 Współpraca 
ponadnarodowa, oś IV. 
Innowacje społeczne i 
współpraca 
ponadnarodowa.

Wartość grantu:
99 414 zł.

Realizacja
99 414 zł.

Celem grantu, skierowanego do pracowników Powiatowego
Urzędu  Pracy  w  Mławie  był  transfer  dobrych  praktyk
europejskich w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
przez  przedsiębiorczość  i  rozwoju  lokalnego  poprzez
poznanie  innowacyjnych  metod,  sposobów  i  rozwiązań
w pracy z klientami Urzędu na przykładzie dwóch państw
europejskich  m.in.   w  tamtejszych  urzędach  pracy,
instytucjach  szkoleniowych,  uczelniach,  inkubatorach
przedsiębiorczości.  Pomimo  trudnej  sytuacji  związanej
z  pandemią  Covid-19  grant  został  zrealizowany
i  rozliczony  w  100%.  Działania  zrealizowane
w ramach projektu:
-  wizyty  studyjne  uczestników  grantu  w  Niemczech
i Bułgarii- wrzesień 2021 r.
-  warsztaty  dla  osób  bezrobotnych  w  dniach  15,22,26
i 27.10.2021- 41 uczestników,
-warsztaty dla instytucji,  w tym Dzień Przedsiębiorczości
z  udziałem  pracodawców   w  dniach  18  i  24  listopada
– 17 podmiotów;
-seminarium  wdrażające  opracowane  rozwiązanie
- 2 wydarzenia w dniach 25 i 29 listopada, w których udział
wzięło łącznie 61 osób.
Produktem  grantu  było  opracowanie  publikacji
pt.  „Europejski  model  aktywizacji  zawodowej  osób
bezrobotnych  powyżej  30  r.ż.  i  rozwoju  lokalnego”,
stanowiącej zbiór rozwiązań możliwych do przeniesienia na
mławski  rynek  pracy  z  innych  krajów  europejskich
w  zakresie  aktywizacji  zawodowej  osób  bezrobotnych
po 30 roku życia, m.in. poprzez rozwój przedsiębiorczości.
Liczba uczestników: 12
Numer  umowy  427/2020BZP/CPE/W.160.II.2019
z dnia 16.09.2020 r.).
Okres realizacji grantu- 02.11.2020- 30.11.2021.

4.2. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

W  celu  wspierania  potencjału  lokalnych  firm  organizowane  były w  roku  2021  giełdy  pracy,  które  są  formą
bezpośredniego  kontaktu  pracodawcy  z  wieloma  kandydatami  spełniającymi  wymogi  zgłoszonej  oferty  pracy.
Odbywały się  one w siedzibie  Powiatowego Urzędu Pracy  w Mławie  i  były organizowane przez  pośredników
terenowych. W 2021 roku zostało zorganizowanych 31 giełd pracy z udziałem przedstawicieli 12 firm. W ramach
giełd pracy dla potencjalnych kandydatów pracodawcy przygotowali 149 miejsc pracy. Firmy poszukiwały osób
m.in.  w  zawodach:  sprzedawca,  młodszy  inżynier,  monter  podzespołów  elektronicznych,  pracownik
ogólnobudowlany, pracownik fizyczny w odlewni żeliwa,  mechanik maszyn rolniczych,  magazynier,  pracownik
ogólnobudowlany,  kucharz,  monter  mebli,  sprzątaczka.  Udział  w  tych  spotkaniach  wzięło  188  bezrobotnych.
Na giełdach wydano 133 skierowania do pracy, w wyniku których zatrudnione zostały 34 osoby. 
Podstawowymi instrumentami będącym w gestii  Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, które wspierają rozwój
przedsiębiorczości są: jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych
i refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, z których korzystają pracodawcy.
Do  końca  2021  roku  przyznano70  dotacji  na  założenie  nowych  firm.  Kwota  udzielonych  dotacji  wyniosła
1 536.059,70 zł. Największą popularnością cieszyły się następujące branże:
budowlana – 21,
kosmetyczna i fryzjerska – 11,
mechanika pojazdowa i wulkanizacja – 5,
usługi w zakresie masażu, fizjoterapeutyczne – 5,
wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – 3,

Strona 65 z 82



wykonywanie instalacji elektrycznych – 2,
stolarska – 2,
usługi geodezyjno – kartograficzne – 2,
usługi w zakresie fotowoltaiki – 2,
obsługa imprez okolicznościowych – 2,
pozostałe:  usługi  brukarskie,  naprawa  urządzeń  gospodarstwa  domowego,  usługi  ślusarskie  i  obróbka  metali,
organizator turystyki i usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z przeprowadzkami, korekcja racic i dekoronizacja
bydła, prowadzenie treningów judo i samoobrony, spedycja i obsługa logistyczna, usługi w zakresie psychoterapii
i psychologii, studio tatuażu, usługi fotograficzne, projektowanie mebli, renowacja felg, usługi groomerskie.

Zainteresowanie dotacjami na założenie własnej firmy nieco spadło w porównaniu do 2020 roku, ze względu na
aktualną sytuację w kraju i na świecie,  osoby zainteresowane prowadzeniem własnej firmy czekają na poprawę
warunków gospodarczych. 
W ramach środków pozyskiwanych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, organizowane było wsparcie na
tworzenie nowych miejsc pracy u pracodawców lub przedsiębiorców działających na terenie powiatu mławskiego.
W  2021  roku  przeznaczono  finanse  pozwalające  na  stworzenie  70  stanowisk  pracy  bezrobotnych  w  ramach
refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy. Wsparcie kierowane było głównie do rodzimych
firm budowlanych, usługowych oraz transportowych. Tendencje te potwierdzają zapotrzebowanie na pracowników
na lokalnym rynku pracy w ostatnich latach. Dzięki tej formie pracodawcy lub przedsiębiorcy mają możliwość
zwiększyć  swoją  konkurencyjność  na  rynku  poprzez  zakup  niezbędnych  maszyn,  urządzeń,  narzędzi,  często
unowocześniając  swoje  usługi,  a  nowo zatrudniony  pracownik  może  wykonywać  pracę  zgodnie  z  aktualnymi
wymogami.  
Do tworzenia nowych miejsc pracy przyczynia się także zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. W ostatnim
roku  zrefundowano  część  kosztów  związanych  z  zatrudnieniem  skierowanych  bezrobotnych  w  ramach  umów
zawartych  z  przedsiębiorcami  i  pracodawcami  na  stworzenie  184  stanowisk  pracy.  Prace  interwencyjne
zorganizowane  zostały  głównie  w  zawodach:  asystent  ds.  księgowości,  elektromonter,  asystent  nauczyciela,
kucharz, kierowca, kasjer-sprzedawca.  
W celu zwiększenia dostępu do informacji naszych klientów - osób bezrobotnych o miejscach i stanowiskach pracy
w naszym powiecie oraz okolicach w 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy kontynuował  współpracę z Powiatowymi
Urzędami  Pracy w: Żurominie,  Działdowie oraz  Nidzicy w ramach zawiązanego w 2020 roku Partnerstwa dla
Zatrudnienia. Efektem partnerstwa jest wymiana aktualnych ofert pracy z terenu działania wspomnianych urzędów.

4.3. Informacje o pomocy dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19

Rok 2021 był kontynuacją działań rozpoczętych w 2020 roku związanych z realizacją tarczy antykryzysowej, której
celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym trwającej pandemii. 
Na realizację ustawowej pomocy w ubiegłym roku otrzymaliśmy kwotę 8 100 000 zł. W całym 2021 roku wpłynęły
1442 wnioski na dostępne formy wsparcia. Poniższa tabela zawiera szczegółowe zestawienie dotyczące złożonych
wniosków. 
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Forma wsparcia Łączna liczba
wniosków,

które
wpłynęły do

Urzędu Pracy

Liczba
wniosków

rozpatrzonych
pozytywnie

Łączna liczba
ochronionych
miejsc pracy

Kwota
udzielonego

wsparcia
(wypłaconego) -

w PLN
Dofinansowanie  części  kosztów  wynagrodzeń
pracowników  oraz  należnych  od  tych  wynagrodzeń
składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku
obrotów  gospodarczych  w  następstwie  wystąpienia
Covid-19-                   art. 15zzb

46 36 180 916 350,51 zł.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
niezatrudniającego  pracowników,  w  przypadku  spadku
obrotów  gospodarczych  w  następstwie  wystąpienia
Covid-19- art. 15zzc

171 152 - 798 000,00 zł.

Pożyczka  na  pokrycie  bieżących  kosztów  prowadzenia
działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy - Art. 15zzd
i  na  pokrycie  bieżących kosztów prowadzenia  działalności
gospodarczej  organizacji  pozarządowej  w rozumieniu  art.3
ust.2  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności
pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  lub  podmiotowi,
o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy - art. 15zzda

68 21 - 101 411,50 zł.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  dla  organizacji
pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.  3
ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności
pożytku publicznego  i o wolontariacie - art. 15zze

3 1 2 17 831,04 zł.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz  należnych  od  tych  wynagrodzeń  składek  na
ubezpieczenia  społeczne   dla  kościelnej  osoby  prawnej  w
postaci - Art. 15 zze2

1 1 3 11 639,70 zł.

Dotacja  na  pokrycie  bieżących  kosztów  prowadzenia
działalności  gospodarczej  mikroprzedsiębiorcy
i małego przedsiębiorcy - art. 15 zze4

191 157 - 725 000,00 zł.

Dotacja  na  pokrycie  bieżących  kosztów  prowadzenia
działalności  gospodarczej  mikroprzedsiębiorcy
i małego przedsiębiorcy - Rozporządzenie Rozdz. 3 do art.
15 zze4

947 889 - 4 445 000,00 zł.

Dotacja  na  pokrycie  bieżących  kosztów  prowadzenia
działalności  gospodarczej  mikroprzedsiębiorcy  i  małego
przedsiębiorcy - art. 15 zze4a sklepiki szkolne

15 10 - 50 000,00 zł.

Razem 1442 1267 185 7 065 232,75 zł.

Źródło: opracowanie PUP Mława

W  realizacji  całej  tarczy  od  początku  jednym  z  najpopularniejszych  instrumentów  była  niskooprocentowana
pożyczka  do  5  000,00  zł.  na  pokrycie  bieżących  kosztów  działalności  gospodarczej  dla  mikroprzedsiębiorcy
art.15zzd ustawy  COVID-19,  a  dzięki  nowelizacji  ustawy  skorzystać  z  niej  mogły  też  podmioty,  które  nie
zatrudniały pracowników, np. koła gospodyń wiejskich, parafie.  Przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki
zakończyło się wraz z zakończeniem naboru, który trwał  do 10 czerwca 2021 roku. Wnioski o pożyczkę, które
rozpatrzono pozytywnie po upływie 3 miesięcy wymaganych ustawą podlegały weryfikacji pod kątem umorzenia.
Warunkiem umorzenia było prowadzenie działalności gospodarczej przez nieprzerwany okres 3 miesięcy liczonych
od dnia wypłaty środków. Wszystkie pożyczki zostały rozliczone, a łączna suma wypłaconych środków od początku
kwietnia 2020 roku do końca grudnia 2021 roku wyniosła ponad 14,8 mln zł.  Do końca 2021 roku umorzono około
2990 pożyczek. 

Strona 67 z 82



Pozostałe formy wsparcia,  które realizowaliśmy w ramach "tarczy" różniły się warunkami, które przedsiębiorca
powinien spełnić, aby otrzymać wsparcie. Najważniejszym z nich było wykazanie spadku obrotów gospodarczych
o  minimum  30%.  Wśród  tych  form  największą  popularnością  cieszyło  się  dofinansowanie  części  kosztów
prowadzenia  działalności  gospodarczej  dla  przedsiębiorcy  będącego  osobą  fizyczną,  niezatrudniającego
pracowników - Art. 15zzc w ramach, którego wpłynęło do końca 2021 roku  około 880 wniosków.

Podsumowując realizację tarczy antykryzysowej od momentu wejścia w życie przepisów umożliwiających
udzielanie wsparcia przedsiębiorcom i pracodawcom do końca 2021 roku wydatkowano ponad 33,4 miliona
złotych. 

5. Infrastruktura drogowa, środki pozyskane na zadania drogowe i obiekty mostowe. 

5.1. Infrastruktura drogowa.

Infrastruktura drogowa w powiecie mławskim na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowi 68 dróg powiatowych   poza
granicami  administracyjnymi  miasta,  oraz  14  ulic  będących  w  ciągu  dróg  powiatowych  w  granicach
administracyjnych miasta.  Drogi te, ze względu na parametry techniczne jak i funkcje jakie spełniają, występują  w
trzech kategoriach dróg publicznych: G - drogi główne, Z - drogi zbiorcze, L - drogi lokalne.
Wykaz dróg powiatowych na terenie powiatu mławskiego wraz z określeniem stanu dróg na dzień 31.12.2021 roku
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu. 
W roku 2021 stan dróg, jak co roku był oceniany na podstawie wizji lokalnej w terenie z uwzględnieniem zasad
„Systemu Oceny Stanu Nawierzchni”. 

5.2. Umowy inwestycyjne.

W  2021  roku  Powiat  Mławski  w  ramach  współpracy  z  Samorządem  Województwa  Mazowieckiego  oraz
samorządami  Gminnymi podpisał 16 umów w zakresie realizowanych przez Powiat inwestycji drogowych, których
kwota to ponad 19 500 000,00 zł. 

5.2.1.  Umowa z Gminą Dzierzgowo z dnia  14 kwietnia 2021 roku  o udzielenie pomocy finansowej w kwocie
89 790,00 zł. na realizacje zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje
– Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec - Klewki- opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział
działek”.

5.2.2. Umowa z  Gminą  Wiśniewo  z  dnia  19  kwietnia  2021  roku o  udzielenie  pomocy  finansowej  w  kwocie
358  071,00  zł.  na  realizację  zadania  pn.  „Poprawa  spójności  komunikacyjnej  z  siecią  drogową  TEN-T
i  zwiększenie  dostępności  zewnętrznej  i  wewnętrznej  powiatu  mławskiego  poprzez  rozbudowę  drogi
powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343 W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece
Sewerynce w m. Kowalewo". 

5.2.3. Umowa z Gminą Wiśniewo z dnia  19 kwietnia 2021 roku o udzielenie pomocy finansowej w wysokości
338 480,00 zł.  na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek -Mdzewo nr 2343W
w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa Etap II. 

5.2.4. Umowa z  Gminą  Szreńska  z  dnia  19 kwietnia  2021  roku  o udzielenie  pomocy  finansowej   w  kwocie
79 335,00 zł. na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi
powiatowej  Nr  4640W  w  tym  budowę  ronda  w  m.  Liberadz  oraz  przebudowę  mostu  o  JNI  01005639
w m. Doziny  – opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów”  .

5.2.5. Umowa z  Gminą  Strzegowo z  dnia  22 kwietnia  2021 roku o  udzielenie  pomocy finansowej  w kwocie
567  570,00  zł.,  na  realizację  zadania  pn.  „Poprawa  spójności  komunikacyjnej  z  siecią  drogową  TEN-T
i  zwiększenie  dostępności  zewnętrznej  i  wewnętrznej  powiatu  mławskiego  poprzez  rozbudowę  drogi
powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343 W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece
Sewerynce  w m. Kowalewo". 

5.2.6. Umowa z Gminą  Strzegowo z dnia  22 kwietnia 2021 roku o udzielenie pomocy finansowej w wysokości
539 478,00 zł.  na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek -Mdzewo nr 2343W
w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa Etap II.
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5.2.7. Umowa z  Gminą  Szydłowo  z  dnia  28  kwietnia  2021  roku o  udzielenie  pomocy  finansowej  w  kwocie
63  172,00  zł.  na  realizacje  zadania  pn.  „Rozbudowa  drogi  powiatowej  nr  2315W  Dębsk-Szydłowo-
opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”.

5.2.8. Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego z dnia  30 kwietnia 2021 roku  na dofinansowanie
realizacji zadnia  pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo–Wola Szydłowska na odcinku od
km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne” w kwocie  4 000 000,00 zł.

5.2.9. Umowa z Miastem Mława z dnia 10 maja 2021 roku  o udzielenie pomocy finansowej przez Miasto Mława
w  kwocie  275  000,00  zł. na  realizację  zadania  pn.  „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  2313W  -
ul. Nowowiejska w Mławie:. Aneks z dnia 9 grudnia 2021 roku zwiększający pomoc finansową przez Miasto
Mława o 54 236,00 zł. Łączna wartość pomocy finansowej 329 236,00 zł. 

5.2.10.Umowa z Gminą Szreńsk z dnia 1 czerwca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 800 000,00
zł.  na  realizacje  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Rozbiórka  istniejącego  mostu  o  JNI  01005647  i  budowa
nowego mostu na rzece Mławce  w miejscowości Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W
Szreńsk - Radzanów” – opracowanie dokumentacji projektowej. 

5.2.11.Umowa  z  Miastem  Mława  z  dnia  8  czerwca  2021  roku o  udzielenie  pomocy  finansowej  w  kwocie
100 000,00 zł. na realizację zadania pn. „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową –
dokumentacja  techniczna”.  Dnia  30  grudnia  2021  roku  Powiat  Mławski  zwrócił  Miastu  Mława  środki
w wysokości  740,00 zł.  przyjmując udział Miasta w kwocie 99  260,00 zł.

5.2.12.Umowa  z  Zarządem  Województwa  Mazowieckiego  z  dnia  1  lipca  2021  roku o  udzielenie  pomocy
finansowej w kwocie 100 000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+995,00 do km 3+660,00”.

5.2.13.Umowa  z  Gminą  Dzierzgowo  z  dnia  9  lipca  2021  roku o  udzielenie  pomocy  finansowej  w  kwocie
400 000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314 W Dębsk –
Kitki  –  Szumsk  poprzez  budowę  chodnika  w  miejscowości  Szumsk”.  W  związku  ze  zmianą  koncepcji
zadania,  Zarząd  Powiatu Mławskiego podjął  decyzję  o rozszerzeniu zadania  przyjmując  nowe zadanie  do
realizacji na lata 2021 – 2022 pn. „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu
w m. Szumsk na rzecze Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W – dokumentacja
techniczna”  i  tym  samym  w  dniu  27  lipca  2021  roku  Powiat  Mławski  zawarł  z  Gminą  Dzierzgowo
porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy o udzielenie pomocy finansowej. 

5.2.14.Umowa  z  Gminą  Stupsk  z  dnia  13  lipca  2021  roku o  udzielenie  pomocy  finansowej  w  wysokości
1  650  000,00  zł.  na  realizację  zadnia  pn.  „Rozbudowa  drogi  powiatowej  Nr  2326W  Wiśniewo–Wola
Szydłowska  na  odcinku  od  km  2+945,00  do  km  4+441,00  w  miejscowości  Wyszyny  Kościelne”.
Z  przekazanej  przez  gminę  Stupsk  dotacji  celowej  wydatkowano  kwotę  w  wysokości  1  052  609,67  zł.
Niewykorzystaną część dotacji celowej  w kwocie 597 390,33 zł. zwrócono do budżetu gminy Stupsk w dniu
20 grudnia 2021 roku. 

5.2.15.Umowa z Gmina Radzanów z dnia  1 października 2021 roku w sprawie pomocy finansowej  w kwocie
200 000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów
– Drzazga wraz z mostem na rzecze Wkra”. Dnia 14 grudnia 2021 roku zawarto z Gminą Aneks przesuwając
termin wykorzystania środków Gminy do dnia 30 czerwca 2022 roku

5.2.16.Umowa z Wojewoda Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2021 roku o udzielenie pomocy finansowej w kwocie
9  946  048,43  zł.  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Rozbudowa  drogi  powiatowej  Nr  2359W
Radzanów – Drzazga wraz z mostem na rzecze Wkra”. 

5.3. Wysokość środków pozyskanych w 2021r. z funduszy zewnętrznych na zadania drogowe.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+995,00 do km 3+660,00”
– 100 000,00 zł. od Marszałka Województwa Mazowieckiego.

„Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce  w miejscowości
Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk - Radzanów” – opracowanie dokumentacji
projektowej.
400 000,00 zł. z Gminy Szreńsk,
2  666 193,00  zł.  -  dofinansowanie  w ramach  rezerwy  subwencji  ogólnej  budżetu  państwa -  decyzja  Ministra
Finansów z dnia 20 maja 2021 roku roku o przyznaniu dofinansowania.
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Rozbudowa drogi  dojazdowej  nr  2332W Głużek-Rumoka  na  odcinku  od  km 4+269,00  do  km 6+072,20
- 1 970 896,31 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem na rzecze Wkra.
200 000,00 zł. z Gminy Radzanów w roku 2021,
1 000 000,00 zł. z Gminy Radzanów w roku 2022,
9 946 048,43 z Funduszu Dróg Samorządowych .

„Poprawa  spójności  komunikacyjnej  z  siecią  drogową  TEN-T  i  zwiększenie  dostępności  zewnętrznej
i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343 W
o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo"

358 071,00 zł. z Gminy Wiśniewo,
567 570,00 zł. z Gminy Strzegowo.

Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek -Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko,
Dąbrowa Etap II.
539 478,00 zł. z Gminy Strzegowo.
338 480,00 zł. z Gminy Wiśniewo/ 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo–Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km
4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne. 
4  000 000,00 zł.  ze  środków budżetu  Województwa  Mazowieckiego  w ramach  Instrumentu wsparcia   zadań
ważnych dla zrównoważonego rozwoju Województwa Mazowieckiego.
1 052 609,67 zł.  z Gminy Stupsk.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie.
329 236,00 zł . z Miasta Mława.

Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową – dokumentacja techniczna.
99 260,00 zł. z Miasta Mława, 
100 000,00 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W  Żurominek – Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej.
122 385,00 zł. z Gminy Stupsk – pomoc na 2022 rok zapewniona poprzez Uchwale Rady Gminy Stupsk.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo  - opracowanie dokumentacji technicznej.
61 192,50 zł. z Gminy Strzegowo – pomoc na rok 2022 zapewniona poprzez Uchwałę Rady Gminy Szeregowo,
61 192,50 zł. z Gminy Radzanów – pomoc na rok 2022 zapewniona poprzez Uchwałę Rady Gminy Radzanów.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306 (Kuklin-Nowa Wieś) -Chmielewo Wielkie – Grzebsk-
opracowanie dokumentacji technicznej.
60 270,00 zł.  z Gminy  Wieczfnia Kościelna – pomoc na rok 2022 zapewniona poprzez Uchwałę Rady Gminy
Wieczfnia Kościelna. 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa -Grzebsk - Nowe Brzozowo”
opracowanie dokumentacji technicznej. 
47 724,00 zł. z Gminy Wieczfnia Kościelna  – pomoc na rok 2022 zapewniona poprzez Uchwałę Rady Gminy
Wieczfnia Kościelna, 
71 586,00 zł. z Gminy Dzierzgowo – pomoc na rok 2022 zapewniona poprzez Uchwałę Rady Gminy Dzierzgowo.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ - opracowanie
dokumentacji technicznej - na dzień 31 grudnia 2021 roku nie rozpoczęto realizacji zadania. 
50 004,00 zł. z Gminy Wieczfnia Kościelna  – pomoc na rok 2022 zapewniona poprzez Uchwałę Rady Gminy
Wieczfnia Kościelna. 
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Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu  w m. Szumsk na rzece Ożumiech
wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W –dokumentacja techniczna – poprawa bezpieczeństwa
na drogach powiatowych. 
50 000,00 zł. z Gminy Dzierzgowo – pomoc na rok 2022 zapewniona poprzez Uchwałę Rady Gminy Dzierzgowo,
100 000,00 zł. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę
ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny  – opracowanie dokumentacji
projektowej, wykup gruntów. 
79 335,00 zł. z Gminy Szreńsk na wykonanie dokumentacji techniczne.j

  
Rozbudowa  drogi  powiatowej  nr  2315W  Dębsk  -  Szydłowo-  opracowanie  dokumentacji  technicznej,
geodezyjny podział działek. 
63 172,00 zł. z Gminy Szydłowo. 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje  – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec -
Klewki- opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek. 
89 790,00 zł. z Gminy Dzierzgowo.

Część tych środków będzie przekazana Powiatowi Mławskiemu w roku 2022 zgodnie z zapisami zawartych umów.

6.  Inwestycje, remonty, dokumentacja projektowa – zadania realizowane w 2021 roku.  

6.1. Inwestycje drogowe, drogowo – mostowe.

6.1.1.  Modernizacja  drogi  powiatowej  nr  2341W  relacji  Miączyn  Mały-Radzimowice.  Zadanie  zostało
wprowadzone do  budżetu  powiatu Uchwałą Nr XXVII/200/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 czerwca
2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2021. W ramach modernizacji na
odcinku 4900 m od Bońkowa Kościelnego do Radzimowic wykonano poszerzenie jezdni do 6m i ułożono destrukt.
Dnia 10 września 2021 roku dokonano odbioru zadania. Środki finansowe w wysokości 556 559,99 zł. na zadanie
w całości pochodziły ze środków własnych powiatu. 

6.1.2. Rozbudowa  drogi  dojazdowej  nr  2332W  Głużek  -  Rumoka  na  odcinku  od  km  4+269,00  do
km 6+072,20.  Zadanie  zostało  wprowadzone  do  budżetu  powiatu  Uchwałą  Nr  XXII/161/2020  Rady  Powiatu
Mławskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku - Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2021. Realizacja
zadania  polegała  na  wykonaniu  robót  rozbiórkowych,  robót  ziemnych,  przebudowy istniejącego  przepustu  pod
drogą.  W  miejscowości  Rumoka  położono  35  metrów  chodnika  i  wykonano  przejście  dla  pieszych.
Na poszerzeniach jezdni wykonano podbudowę z betonu asfaltowego i położono warstwę wiążącą nawierzchni.
Położono nawierzchnię warstwy ścieralnej oraz wykonano pobocza z kruszywa łamanego i oznakowanie poziome
i pionowe.  Dnia 21 września 2021 roku dokonano odbioru zadania. Środki finansowe w wysokości 1 970 896,37 zł.
na zadanie w całości pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
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6.1.3.  Modernizacja  drogi  powiatowej  nr  234IW  Miączyn  Mały  -  Radzimowice  na  odcinku  Bońkowo
Kościelne  –  Rudowo. Inwestycja  kontynuowana.  Realizację  inwestycji  zakończono  w  maju  2021  roku.
Modernizacja drogi  polegała na utwardzeniu poboczy gruntowych o łącznej długości 4,942 km poprzez ułożenie
warstwy z betonu asfaltowego AC 16W i grubości po zagęszczeniu 6 cm oraz ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego AC 8S  o grubości  po zagęszczeniu  4 cm na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2339W i 2341W
w miejscowości Bońkowo Kościelne.  Poza tym wykonany został  chodnik dla pieszych oraz dojazdy do posesji
w miejscowości  Bońkowo Kościelne  po stronie lewej  drogi  powiatowej  nr  2341W na odcinku od istniejącego
przystanku komunikacji publicznej do zjazdu na działkę o nr ew. 237 wraz z utwardzeniem istniejącego pobocza
destruktem  asfaltowym.  Całkowita  wartość  zadania  na  kwotę  755  236,48  zł. przy  udziale  środków  Gminy
Strzegowo  w  wysokości  100,000,00  zł. oraz  środków  Gminy  Radzanów  w  wysokości120 000,00  zł.  Powiat
Mławski otrzymał również darowiznę w wysokości 200 000,00 zł. od Firmy CEDROB. Środki własne powiatu to
środki w wysokości 335 236,48 zł.

6.1.4.  Przebudowa drogi powiatowej  Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+995,00 do km
3+660,00”.  Zadanie  zostało  wprowadzone  do  budżetu  powiatu  Uchwałą  Nr  XXII/161/2020  Rady  Powiatu
Mławskiego  z dnia 30 grudnia 2020 roku - Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2021.
Inwestycja  została  zrealizowana  przy  pomocy  dotacji  ze  środków  budżetu  Województwa  Mazowieckiego
w wysokości 100 000,00 zł.  oraz środków własnych Powiatu Mławskiego w wysokości 117 300,99 zł. W ramach
prac wykonano korytowanie pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni,  profilowanie i zagęszczenie podłoża
na odcinku o długości 665 m. i szerokości 5,5 m. Dnia  29 października 2021 roku dokonano odbioru zadania.
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6.1.5. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej
i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343 W
o  łącznej  długości  7657  m  wraz  z  remontem  mostu  na  rzece  Sewerynce  w  m.  Kowalewo".  Inwestycja
kontynuowana.  Inwestycja w 2021 roku realizowana  była przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowego
w wysokości 7 404 974,00 zł., finansowym udziale Gminy Wiśniewo wysokości 358 071,00 zł. i Gminy Strzegowo
w wysokości  567 570,00 zł.  oraz środków własnych powiatu – 925 796,06 zł.   W ramach realizacji  zadania
inwestycyjnego przebudowo drogę  o długości 7657 m. Wykonano roboty ziemne przy poszerzeniu  konstrukcji
jezdni i wykonaniu rowów drogowych, wykonano nawierzchnię bitumiczną na istniejącej jezdni  i na poszerzeniu,
zjazdy na pola, drogi gminne, zjazdy do posesji, odwodnienia w postaci rowów otwartych, poboczy  i oznakowania.
Zadanie obejmowało budowę ciągu pieszo – rowerowego  o długości 2137 m oraz remont istniejącego obiektu
mostowego. Dnia 15 listopada 2021 roku dokonano odbioru realizacji inwestycji. 

6.1.6.  „Rozbudowa  drogi  powiatowej  Bogurzynek  -Mdzewo  nr  2343W  w  miejscowościach  Kowalewo,
Kowalewko, Dąbrowa Etap II.  Inwestycja kontynuowana.  W 2021 roku realizowana  była przy udziale środków
Funduszu  Dróg  Samorządowego  w  wysokości   4  921  397,97  zł.,  finansowym  udziale  Gminy  Wiśniewo
w wysokości  338 480,00 zł., i Gminy Strzegowo w wysokości  539 478,00 zł. oraz środków własnych powiatu –
877 958,98 zł. Zadanie realizowane było w ramach rozbudowy 3 odcinków: 1 odcinek od km 2+140,00 do km
3+430,10, 2 odcinek od km 4+ 610,10 do km 5+500,00, 3 odcinek od km 7+700,00 do km 8+558,80. Łączna
długość odcinków rozbudowanej drogi wyniosła 3038,80 m. Zadanie w szczególności obejmowało wykonanie robót
ziemnych  przy  poszerzeniu  konstrukcji  jezdni  i  wykonaniu  rowów  drogowych,  wykonaniu  podbudowy  na
poszerzeniu  z  kruszywa  łamanego,  kruszywa  stabilizowanego  cementem  i  kruszywa  naturalnego,  wykonaniu
nawierzchni bitumicznej na istniejącej jezdni i na poszerzeniu, wykonaniu zjazdów na pola, drogi gminne, zjazdów
do posesji,  wykonanie odwodnienia w postaci  rowów otwartych  i  kanalizacji  deszczowej,  poboczy,  chodników
i oznakowania. Dnia 15 listopada 2021 roku dokonano odbioru realizacji inwestycji.
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6.1.7.  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo–Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do
km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne.  Powiat  Mławski w dniu 30 grudnia 2020 roku złożył opis
zadania inwestycyjnego z prośbą o dofinansowanie i przyjęcie do realizacji na 2021 rok w ramach  Instrumentu
wsparcia  zadań  ważnych  dla  równomiernego  rozwoju  województwa  mazowieckiego.  Planowany  koszt
inwestycji  w roku 2021 – 7 300 000,00 zł. 
Wnioskowana kwota  dotacji na rok 2021 – 4 000 000,00 zł. 
Planowany okres realizacji: lipiec 2021 - grudzień 2021 rok.
Uchwałą nr XXV/190/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021 przyjęto zadanie do budżetu powiatu.
W wyniku zakończenia procedur przetargowych i podpisaniu umów z wykonawcami łączny koszt realizacji zadnia
ustalono na poziomie 5 263 048,34 zł.  Źródłem finansowania zadania były środki w kwocie  3 157 829,00 zł. –
budżetu Województwa Mazowieckiego,  kwota  1 052 609,67 zł. –  pomoc finansowa gminy Stupsk oraz kwota
1 052 609,67 zł. – środki własne Powiatu Mławskiego.            
22 grudnia 2021 roku odebrano inwestycję. W ramach zadania została poszerzona jezdnia do 6 m i wykonana nowa
nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego  zamknięta  obustronnym  krawężnikiem  z  chodnikami  oraz  poboczami  na
odcinku szlakowym. Przy kościele parafialnym został wybudowany parking. Ponadto wybudowano nowe zjazdy
z kostki betonowej brukowej. Zostało wykonane nowe odwodnienie w postaci sieci kanalizacji deszczowej i rowów.
Zakres robót objął także przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przyjętymi rozwiązaniami
projektowymi. 

W związku z powstałymi oszczędnościami Powiat Mławski wrócił się  do Zarządu Województwa Mazowieckiego
o  wyrażenie  zgody  na  rozszerzenie  zakresu  zadania  i  pokrycie  kosztów  prac  na  nowych  odcinkach  drogi
z powstałych oszczędności, tym samym  również o przesunięcie powyższej  dotacji  w kwocie 842 171,00 zł.  na rok
2022  i wydłużenie okresu realizacji całego zadania do 31 grudnia 2022 roku.
Dnia  30  grudnia  2021  roku  Powiat  Mławski   podpisał  Aneks  z  Zarządem  Województwa  Mazowieckiego  na
rozszerzenie  zadania  pn.„  Rozbudowa  i  przebudowa  drogi  powiatowej  Nr  2326W  Wiśniewo  –  Wola
Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne” i okres realizacji
zadania od 1 lipca 2021 do 31 grudnia 2022 roku.

6.1.8.  Rozbiórka  istniejącego  mostu  o  JNI  01005647  i  budowa  nowego  mostu  na  rzece  Mławce
w miejscowości  Bielawy wraz z  rozbudową drogi  dojazdowej  nr 2337W Szreńsk -  Radzanów” . Zadanie
zostało wprowadzone do budżetu powiatu Uchwałą Nr XXII/161/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia
2020 roku - Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2021. Realizacja zadania inwestycyjnego polega na
rozebraniu istniejącego mostu i wzniesieniu nowego mostu jednoprzęsłowego, wykonanie jezdni i pobocza oraz
chodnika dla pieszych. W wyniku zawartych umów została określona została całkowita wartość zadania na kwotę
7 803 892,01 zł. Inwestycja realizowana jest przy pomocy dotacji ze  rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa
Infrastruktury w wysokości 2 666 193,00 zł., finansowym udziale Gminy Szreńsk w wysokości 800 000,00 zł., oraz
ze  środków własnych  powiatu  w wysokości  4  337  699,01  zł. Dnia  2  grudnia  2021  roku   dokonano  odbioru
częściowo wykonanych robót na kwotę 5 507 206,06 zł. 
Na koniec 2021 roku wykonano tyczenie kanalizacji, kanał główny i przykanaliki, zabezpieczono ściany w trakcie
wykopów,  studnie  kanalizacyjne  na  kanale  głównym.  Zabezpieczono  istniejące  kable  energetyczne.  Roboty
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mostowe zaawansowane były w 40%,  Poza tym wykonano zbrojenie ław fundamentowych i je zabetonowano.
Przy  budowie  studni  teletechnicznych  oraz  robotach  drogowych,  gdzie  sfrezowano  nawierzchnię,  pobudowano
przepusty pod jezdnią i pod zjazdami.  Ułożono nawierzchnię chodników ok 600m2. 
Realizacja inwestycji zaplanowana jest do 30 czerwca 2022 roku.

6.1.9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie. W ramach inwestycji planowana
jest  odnowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr  2313W  (ul.  Nowowiejska)  oraz  budowa  chodnika  od  ronda
Solidarności do drogi krajowej nr 7 po stronie prawej na długości ok. 500 m. Zadanie inwestycyjne realizowane jest
przy  udziale  finansowym Miasta  Mława w wysokości  329 236,00  zł. stanowiącej  50% udziału  Miasta  Mława
w  realizacji  zadania  oraz  środków  własnych  powiatu  w  wysokości  329  236,38  zł.  Z  powodu  konieczności
przeprowadzenia procedury podziału nieruchomości dla realizacji zadania wydłużono termin realizacji inwestycji.
Realizacja inwestycji zaplanowana jest do 30 czerwca 2022 roku.      

6.1.10.  Rozbudowa drogi  powiatowej  nr  2359W Radzanów –  Drzazga  wraz  z  mostem  na  rzecze  Wkra.
Realizacja zadania inwestycyjnego polegać będzie na przebudowie odcinka drogi  znajdującego  się w całości na
terenie Gminy Radzanów i która przebiega przez miejscowości Radzanów, Zgliczyn Witowy i Drzazga. Długość
istniejącego  odcinka  wynosi  2479,23  m.  Początek  prac  przyjęto  na  skrzyżowaniu  z  drogą  powiatową  3014W
w  Radzanowie.  Zaplanowane  jest  poszerzenie  tego  odcinka.  Powstaną   chodniki  i  ścieżki  pieszo-rowerowe.
Zaprojektowano  skrzyżowanie z drogami powiatowymi  nr 4634W, 4631 W oraz 2338W w formie ronda i nowy
most.  W  celu  odwodnienia  projektowanej  drogi  planuje  się  budowę  3  kolektorów  kanalizacji  deszczowej
z odprowadzeniem wód opadowych poprzez wyloty do rzeki Wkry.
Inwestycja  realizowana  jest  przy  udziale  środków  Funduszu  Dróg  Samorządowych  w  wysokości
9 946 048,43 zł. finansowym udziale Gminy Radzanów w wysokości 1 200 000,00 zł., oraz ze środków własnych
powiatu  w wysokości  5 141 348,60  zł.  Dnia  9  grudnia  2021 roku Powiat  Mławski  zawarł  umowę na  roboty
budowlane  z firmą WAPNOPOL na kwotę 15 488 799,39 zł. Realizacja inwestycja zaplanowana jest do 9 grudnia
2022 roku.      

  
6.2. Dokumentacja projektowa, geodezyjne podziały działek.

6.2.1. Przebudowa części  ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej
i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława wraz z przyłączami, gazowej,
teletechnicznej,  elektroenergetycznej,  oświetlenia  ulicznego,  zjazdów  indywidualnych  i  publicznych  –
aktualizacja dokumentacji.   Zadanie zostało  wprowadzone do budżetu powiatu  Uchwałą Nr XXVIII/206/2021
Rady  Powiatu  Mławskiego  z  dnia  30  sierpnia  2021  roku  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Budżetowej  Powiatu
Mławskiego do realizacji na rok 2021. Umowę z wykonawca dokumentacji Powiatowy  Zarząd Dróg w Mławie
w imieniu Powiatu Mławskiego podpisał 25 października 2021 roku na kwotę 65 000,00 zł. 
17 grudnia 2021 roku z uwagi na obiektywne przyczyny wydłużono termin realizacji umowy do 30 czerwca 2022
roku. 
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6.2.2. Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową – dokumentacja techniczna. Zadanie
zostało przyjęte do Budżetu Powiatu Mławskiego na 2021 rok na podstawie Uchwały Nr XXV/190/2021 Rady
Powiatu Mławskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na
rok  2021.  Łączna wartość  zadania  stanowi  koszt 199 260,00  zł.  w  tym udział  Miasta  Mława   w  wysokości
99 260,00 zł. udział powiatu 100 000,00 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  pochodzących
z  pomniejszenia  środków z  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Rozbudowa  drogi  dojazdowej  nr  2332 W Głużek  -
Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20”.  Umowę z wykonawca dokumentacji Powiatowy Zarząd
Dróg w Mławie w imieniu Powiatu Mławskiego podpisał  29 lipca 2021 roku na kwotę  199 260,00 zł. Z uwagi
na złożony wniosek przez wykonawcę o wydłużenie terminu realizacji zadania z powodu trudności w uzyskaniu
wymaganych uzgodnień z zarządcą drogi i pozwoleń, przedłużono termin realizacji umowy do 28 lutego 2022 roku.

6.2.3.  Rozbudowa  drogi  powiatowej  nr  2349W   Żurominek  –  Stupsk  -  opracowanie  dokumentacji
technicznej.  W dniu 29 stycznia 2021 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w imieniu Powiatu Mławskiego
zawarł umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 244 770,00 zł. Termin wykonania
dokumentacji  określono  w umowie  na  dzień  30  czerwca  2022 roku.  Inwestycja  realizowana  jest  przy  udziale
środków  finansowych  Gminy  Stupsk  w  wysokości  122  358,00  zł. stanowiącej  50%  udziału  Gminy  Stupsk
w realizacji inwestycji. Wład własny Powiatu Mławskiego stanowią środki finansowe w wysokości 122 385,00 zł. 

6.2.4.  Rozbudowa  drogi  powiatowej  nr  2355W  Radzanów  -  Strzegowo  -  opracowanie  dokumentacji
technicznej.  W dniu 29 stycznia 2021 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w imieniu Powiatu Mławskiego
zawarł umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 244 770,00 zł. Termin wykonania
dokumentacji  określono  w umowie  na  dzień  30  czerwca  2022 roku.  Inwestycja  realizowana  jest  przy  udziale
środków finansowych  Gminy  Strzegowo oraz  Gminy Radzanów w wysokości  po  61 192,50  zł. Wład  własny
Powiatu Mławskiego stanowią środki finansowe w wysokości 122 385,00 zł. 

6.2.5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306 (Kuklin-Nowa Wieś)  -Chmielewo Wielkie –
Grzebsk-  opracowanie  dokumentacji  technicznej.  W  dniu  20  stycznia  2021  roku  Powiatowy  Zarząd  Dróg
w  Mławie w imieniu Powiatu Mławskiego zawarł umowę  z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej
na  kwotę  120 540,00  zł.  Termin  wykonania  dokumentacji  określono w umowie  na  dzień  31  maj  2022 rok.
Inwestycja  realizowana  jest  przy  udziale  środków  finansowych  Gminy  Wieczfnia  Kościelna  w  wysokości
60 270,00 zł. stanowiącej 50% udziału Gminy Wieczfnia Kościelna w realizacji inwestycji. Wład własny Powiatu
Mławskiego stanowią środki finansowe w wysokości 60 270,00 zł.

6.2.6.  Rozbudowa  drogi  powiatowej  nr  2310W  Nowa  Wieś  -  granica  województwa  -Grzebsk  -  Nowe
Brzozowo”  opracowanie  dokumentacji  technicznej.  W  dniu  09  lutego  2021  roku  Powiatowy  Zarząd  Dróg
w Mławie w imieniu Powiatu Mławskiego zawarł umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej
na  kwotę  238  620,00  zł. Termin  wykonania  dokumentacji  określono  w umowie  na  dzień  31  maja  2022  rok.
Inwestycja realizowana jest przy udziale środków finansowych Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 47 724,00
zł. oraz środków finansowych Gminy Dzierzgowo  w wysokości  71 724,00 zł. Wład własny Powiatu Mławskiego
stanowią środki finansowe w wysokości  119 310,00 zł. 

6.2.7.  Rozbiórka  istniejącego  mostu  o  JNI  01005633  i  budowa  nowego  mostu   w  m.  Szumsk  na  rzece
Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W – dokumentacja techniczna – poprawa
bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Zadanie zostało przyjęte na podstawie Uchwały Nr XXVIII/205/2021
z  dnia  30  sierpnia  2021  roku  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Mławskiego  do
realizacji na lata 2021-2022. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków finansowych Gminy Dzierzgowo
w wysokości 50 000,00 zł. oraz środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości
100  000,00  zł.  Umowę  z  wykonawcą  dokumentacji  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Mławie  w  imieniu  Powiatu
Mławskiego podpisał 2 kwietnia  2021 roku na kwotę  79 000,00 zł. Terminem realizacji umowy określono na dzień
28 października 2022 rok.

6.2.8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym
budowę  ronda  w  m.  Liberadz  oraz  przebudowę  mostu  o  JNI  01005639  w  m.  Doziny   –  opracowanie
dokumentacji projektowej, wykup gruntów.  W dniu 28 grudnia 2020 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
w imieniu Powiatu Mławskiego zawarł umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę
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158 670,00 zł. Źródłem finansowania wykonania dokumentacji są środki finansowych Gminy Szreńsk w wysokości
79 335,00 zł.   oraz środki własne Powiatu Mławskiego w wysokości  79 335,00 zł.  Planowany termin wykonania
dokumentacji  określono na  dzień  30  czerwca  2021 roku.  Z  uwagi  na  obiektywne przyczyny,  termin  realizacji
zadania  został  wydłużony  do  dnia  30  czerwca  2022 roku.  Ponadto  w ramach  realizacji  zadania  w 2021 roku
wykonano geodezyjny podział działek. 

6.2.9. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk - Szydłowo- opracowanie dokumentacji  technicznej,
geodezyjny podział działek.  Inwestycja realizowana jest przy udziale środków finansowych Gminy Szydłowo
w wysokości  63 172,00 zł. oraz środków własnych Powiatu Mławskiego  w wysokości  100  000,00 zł.  W dniu
29  stycznia  2021 roku  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Mławie  w  imieniu  Powiatu  Mławskiego  zawarł  umowę
z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 126 345,00 zł.  Planowany termin wykonania
dokumentacji z uwagi na obiektywne przyczyny został wydłużony do 30 czerwca 2022 roku. W ramach realizacji
zadania w roku 2021 wykonano geodezyjny podział działek.                                 

6.2.10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje  – Dzierzgowo – Rzęgnowo –
Grójec – Klewki - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek. Inwestycja realizowana
jest przy udziale środków finansowych Gminy  Dzierzgowo  w wysokości  89 790,00 zł.  oraz środków własnych
Powiatu  Mławskiego   w  wysokości  181  000,00  zł.  W  dniu  29  stycznia  2021  roku  Powiatowy  Zarząd  Dróg
w Mławie  w imieniu Powiatu Mławskiego zawarł umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej
na kwotę  179 580,00 zł. Planowany termin wykonania dokumentacji  z  uwagi  na obiektywne przyczyny został
wydłużony do 30 czerwca 2022 roku. W ramach realizacji  zadania w roku 2021 wykonano geodezyjny podział
działek.

6.3. Inwestycje drogowe, które znalazły się na listach do dofinansowania w 2022 roku.
 
6.3.1.  Rozbudowa  drogi  powiatowej  Nr  2375W  -  ul.  Nowa  w  Mławie.  Prezes  Rady  Ministrów  w  dniu
21 kwietnia 2021 roku zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) w 2021 roku na podstawie
naboru  przeprowadzonego  w lipcu  2020 roku.  Inwestycja  Rozbudowa  drogi  powiatowej  Nr  2375W ul.  Nowa
w  Mławie  znalazła  się  na  liście  rezerwowej  na  25  miejscu.  Z  uwagi  na  to,  że  powiat  mławski  nie  uzyskał
dofinansowania, w dniu 24 sierpnia 2021 roku Powiat Mławski złożył nowy wniosek do Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego o dofinansowanie  zadania.  Dnia 16 lutego 2022 roku Prezes  Rady Ministrów zatwierdził  listy
zadań powiatowych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku.
Zadanie znalazło się na 7 miejscu listy rezerwowej.  15. marca 2022 roku zmieniono listę rezerwową i  zadanie
znalazło się na 4 miejscu listy rezerwowej. 

6.4. Inwestycje niezrealizowane. 

6.4.1.  Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr  2314  W  Dębsk  –  Kitki  -Szumsk  poprzez  budowę  chodnika
w miejscowości  Szumsk.  Zadanie zostało wprowadzone do budżetu powiatu Uchwałą Nr XXII/161/2020 Rady
Powiatu  Mławskiego  z  dnia  30  grudnia  2020  roku -  Uchwała  Budżetowa  Powiatu  Mławskiego  na  rok  2021.
Realizacja  zadania  polegać  miała  na  odnowieniu  nawierzchni  drogi  powiatowej  wraz  z  budową obustronnych
chodników  w  m.  Szumsk  oraz  budową  kanalizacji.  Inwestycja  miał  być  finansowana  przy  udziale  Gminy
Dzierzgowo. Dnia 9 lipca 2021 roku Powiat Mławski zawarł umowę o pomocy finansowej z Gminą Dzierzgowo na
kwotę pomocy w wysokości 400 000,00 zł.  W związku ze zmianą koncepcji zadania, Zarząd Powiatu Mławskiego
podjął decyzję o rozszerzeniu zadania przyjmując nowe zadanie do realizacji na lata 2021 – 2022 pn. „Rozbiórka
istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzecze Ożumiech wraz z rozbudową
drogi dojazdowej nr 2361W/2314W – dokumentacja techniczna”.  Dnia 27 lipca 2021 roku Powiat Mławski zawarł
z Gminą Dzierzgowo porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy o udzielenie pomocy finansowej. 

6.4.2.  „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy - wykonanie
dokumentacji  technicznej.  Zadanie  zostało  przyjęte  do  budżetu  powiatu  na  podstawie  Uchwały
Nr XXVIII/206/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego
do realizacji na rok 2021. Inwestycja miała być finansowana przy udziale środków finansowych Gminy Strzegowo
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w  wysokości  113  750,00  zł.  oraz  środków  włanych  Powiatu  Mławskiego  w  wysokosci  250  649,00  zł.
Na  otrzymanie  pomocy  finansowej  Powiat  Mławski  zawarł  w  dniu  7  wrześna  2021  roku  umowę  z  Gminą
Strzegowo. Z uwagi na opóźnienie wykonawcy w realizacji zadania dnia 22.12.2021 roku zwrócono środki Gminie
Strzegowo  i  na  podstawie  Uchwały  Nr  XXXII/227/2021  z  dnia  30  grudnia  2021  roku  w  sprawie  zmiany
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Mławskiego  przesunięto  zadanie  na  rok  2022  przedsięwzięć
wieloletnich. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku. 

6.4.3.  Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  2305W  od  drogi  autobusowej  DA1  do  węzła  Mława  Północ  -
opracowanie  dokumentacji  technicznej.  Zadanie  zostało  przyjęte  na podstawie  Uchwały  Nr XXVII/199/2021
z  dnia  28  czerwca  2021  roku  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Mławskiego  do
realizacji  na  lata  2021-2022.  Inwestycja  realizowana  miała  być  przy  udziale  środków  finansowych  Gminy
Wieczfnia Kościelna w wysokości 50 000,00 zł. stanowiącej 50% udziału Gminy Wieczfnia Kościelna w realizacji
inwestycji.  Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie rozpoczęto realizacji zadania.  Uchwałą Nr XXXII/220/2021 Rady
Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progowy Finansowej przyjęto
limit zobowiązania dla zadania na rok 2022 w kwocie 170 000,00  zł.

6.4.4. W  2021  roku  Powiat  Mławski  złożył  wnioski  na  dofinansowanie zadań  związanych  z  poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 14 przejść dla pieszych na terenach
gmin powiatu mławskiego, w tym na 5 przejść na terenie Gminy Mława: 
Powiat  Mławski  uzyskał  dofinansowanie  na  realizację  zadań  związanych  z  poprawą  bezpieczeństwa  ruchu
drogowego na 12 miejsc tj. na”
1 przejście dla pieszych w Morawach na drodze Nr 2347W”,
1 przejście dla pieszych w Dzierzgowie na ul. Jagiellońskiej na drodze Nr 2361W, 
1 przejście dla pieszych w Zawadach na drodze Nr 2333W,
1 przejście dla pieszych w Bogurzynie na drodze Nr 4640W,
1 przejście dla pieszych w Szydłowie na ul. Szkolnej na drodze Nr 2323W,
1 przejście dla pieszych w Wieczfni Kościelnej na drodze Nr 2306W,
1 przejście dla pieszych w Szreńsku na ul. Budzyn na drodze Nr 4640W,
1 przejście dla pieszych w Mławie na ul. Sienkiewicza na drodze 4640W,
4 przejścia dla pieszych w Mławie na ul. Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i  PCK na drogach Nr 2380W, 230336W,
231115W.
Wartość inwestycyjną zadań określono na kwotę 2 353 000,00 zł., udział Rządowego Funduszu – 1 882 400,00 zł.
i dofinansowanie gmin – 235 300,00 zł. udział własny powiatu 235 300,00 zł. 
Na podstawie Uchwały Nr XXXII/227/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego usunięto zadanie. Zmiana spowodowana jest tym,
że oferta, która wpłynęła w postępowaniu przetargowym znacznie przewyższała limit środków zaplanowanych do
realizacji przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i środków Miasta Mława.
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6.5. Pozostałe zadania inwestycyjne.

6.5.1. Przebudowa  budynku  magazynowego  wraz  z  rozbudową  i  nadbudową  z  przeznaczeniem  na
Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie.  13 grudnia  2021 roku dokonano odbioru Centrum
Opiekuńczo – Mieszkalnego w Mławie. Działalność placówka ta  rozpoczęła od 3 stycznia 2022. 
Powiatowe  Centrum  Opiekuńczo  –  Wychowawcze  przeznaczone  będzie  dla  22  osób  niepełnosprawnych
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym dla 20 osób w ramach pobytu dziennego
z  wyżywieniem  oraz  2  osób  na  pobyt  całodobowy  z  wyżywieniem.  Pobyt  w  Centrum  umożliwi  osobom
niepełnosprawnym godne funkcjonowanie oraz poprawi jakość życia w środowisku lokalnym. Osoby przebywające
w  Centrum  będą  miały  zapewnioną  opiekę  specjalistów  oraz  pomoc  adekwatna  do  potrzeb  i  możliwości
wynikających z wieku i stanu zdrowie. 

Po rozstrzygniętych przetargach określono wartość całego zadania na kwotę 2 567 701,70 zł.

6.5.2. Przebudowa  drogi  dojazdowej  wewnętrznej  do  Powiatowego  Centrum  Opiekuńczo-Mieszkalne
w Mławie.  Zadanie zostało przyjęte na podstawie Uchwały Nr XXVIII/206/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia
30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego do realizacji na rok 2021. 
Powiat Mławski w dniu 24 listopada 2021 roku podpisał umowę na realizacje zadania w kwocie  242 454,87 zł.
Dnia 20 grudnia 2021 roku dokonano odbioru realizacji zadania.

6.5.3. Zakup pompy do emulsji asfaltowej. Zadanie zostało przyjęte do budżetu powiatu na 2021 rok na podstawie
Uchwały Rady Powiatu NR XXIII/175/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
powiatu mławskiego na rok 2021. W dniu 9 kwietnia 2021 roku dostarczyło sprzęt za kwotę 11 894,10 zł.

6.5.4.  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  instalacji  standardowej  windy  osobowej  zewnętrznej
dostosowanej  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych  przy  istniejącym  budynku  w  Mławie  przy
ul. Wyspiańskiego 8.  Zadanie zostało przyjęte do budżetu powiatu na podstawie Uchwały Nr XXVIII/206/2021
dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego do realizacji na rok 2021.
Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 50 000,00 zł. W dniu 18 października 2021r. ogłoszono zapytanie
ofertowe  w  wyniku  którego  z  wyłonionym  wykonawcą  Zarząd  powiatu  Makowskiego  podpisał  umowę  na
wykonanie dokumentacji na kwotę na kwotę 48 000,00 zł. Odbioru dokumentacji dokonano 25 listopada 2021 roku.

6.5.5. Termomodernizacja dachu niższej kondygnacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, przy
ul. Wyspiańskiego 7.  Zadanie zostało przyjęte do budżetu powiatu na podstawie Uchwały Nr XXVIII/206/2021
z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego do realizacji na rok
2021. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 158 770,00 zł.  Dnia 10.09.2021 roku  wszczęto postępowanie
przetargowe w wyniku którego podpisano umowę z wykonawcą  na kwotę 153 000,00 zł.  Dnia  30 listopada 2021
roku dokonano odbioru zadnia. 
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6.5.6. Budowa instalacji  fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego”.
Rozpoczęcie  realizacji  planowane  jest  na  miesiąc  kwiecień  2021  roku,  a  zakończenie  realizacji  inwestycji  na
miesiąc listopad 2021 rok. Szacowany koszt inwestycji to kwota 3 882 040,00 zł. W miesiącu grudniu 2020 roku
Powiat  Mławski  uzyskał  na  to  zadanie  dofinansowanie  w  kwocie  3  800 000,00  zł.  z  Rządowego  Funduszu
Inwestycji Lokalnych
Dnia  22  lutego  2021  roku  został  wyłoniony  wykonawca  dokumentacji  Firma  EPD  z  Bukowiny  Sycowskiej,
z którym podpisano umowę na  kwotę 67 650,00 zł.  Wykonawca złożył dokumentacje w dniu 20.04.2021 roku. 
22 czerwca 2021 roku Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji
fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego. 
Powiat Mławski podpisał w dniu 22 lipca 2021 roku umowę z firmą Revolt Energy na wykonanie robót za kwotę
3 038 807,25 zł.  Łączny koszt zadania wyniesie  3 143 357,25 zł.  łącznie z nadzorem autorskim, którego wartość
opiewa na kwotę  36 900,00 zł.  Planowanym terminem realizacji inwestycji zgodnie z zawartą umową jest na dzień
16 maja 2022 roku.

6.5.7. Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a.  26 marca
2021 roku Powiat Mławski po raz kolejny złożył wniosek - do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu w Warszawie o dofinansowania realizacji inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu
„Sportowa Polska – Program rozwoju infrastruktury sportowej” – Edycja 2021. 
Określono szacunkową wartość inwestycji na kwotę  9 262 051,00 zł.
Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  których dysponentem jest Minister
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 3 000 000,00 zł. Udział  własny Powiatu Mławskiego to
kwota  6 262 051,00 zł. Realizację  inwestycji będzie podzielona na 2 etapy. W ramach I etapu planowane jest
uaktualnienie  uzgodnień  p.poż  projektu  budowlanego,  roboty  przygotowawcze,  wykonanie  fundamentów,  ścian
nośnych, stropodachu, dachu wraz z konstrukcją,  stolarki, położenie podkładów na gruncie.  Etap II obejmować
będzie wykonanie posadzek i podłóg, tynków i okładzin wewnętrznych, tynków i okładzin zewnętrznych. Wchodzą
w ten etap jeszcze elementy wykończeniowe, urządzenia, zagospodarowanie terenu, montaż stojaków na rowery.
Zakończenie budowy przewiduje się w terminie do 25 sierpnia 2023 roku

6.5.8.  Powiat  Mławski  12  marca  2021  roku  złożył  wniosek  o  przyznanie  pomocy  finansowej  z  budżetu
Województwa   Mazowieckiego  w  ramach  „Mazowieckiego  Instrumentu  Wsparcia  Infrastruktury  Sportowej
Mazowsze 2021”  na realizację zadania „Remont Mławskiej Hali Sportowej w Mławie”.  Koszt zadania to kwota
128 950,  00  zł.,  wnioskowana  pomoc  finansowa   to  78  300,00  zł.  Godnie  z  uchwałą  Sejmiku  Województwa
Mazowieckiego nie udzielono dofinansowania zadania pn. „Remont Mławskiej Hali Sportowej”.

6.5.9. Budowa parkingu, ogrodzenia wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego
w  Mławie.  Zadanie  zostało  przyjęte  do  Budżetu  Powiatu  Mławskiego  na  2021  rok  na  podstawie  Uchwały
Nr XXVII/200/2021  Rady  Powiatu  Mławskiego z  dnia  28  czerwca  2021  roku  w  sprawie  zmiany  uchwały
budżetowej powiatu mławskiego na rok 2021 .Wartość szacunkową zadania określono na kwotę  368 500,00 zł.
w podziale na 3 następujące etapy: budowa parkingu, ogrodzenia oraz  kanalizacji deszczowej. 
Dnia 24 września 2021 roku rozpoczęto postępowanie przetargowe, w którym wpłynęła jedna oferta na realizację
części nr 1 tj. kanalizacja deszczowa, na kwotę 339.086,14 zł. 
Powiat Mławski zamierzał przeznaczyć na wszystkie 3 etapy tego zadania kwotę 368.500,00 zł. w związku z czym
postępowanie dnia 25 października 2021 roku zostało unieważnione i tym samym  zadanie nie zostało zrealizowane.

7. Bezpieczeństwo i porządek publiczny.

W roku 2021 odbyły się trzy posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przedmiotem posiedzeń
były ocena i analiza zagrożenia,  sprawy  współpracy i współdziałania podmiotów uczestniczących w likwidacji
ognisk  grypy ptaków,  kwestie  zabezpieczenia  logistycznego  prowadzonych  działań  i  znalezienia  lokalizacji  na
terenie powiatu miejsc grzebania padłych zwłok zwierząt. 

W zakresie zwalczania ptasiej grypy na terenie powiatu mławskiego:
1) monitorowano sytuację epizootyczną dotyczącą zagrożenia grypą ptaków,
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2) wielokrotnie  podejmowano  próby  wyznaczenia  na  terenie  gmin  powiatu  mławskiego  grzebowisk  padłych
zwierząt.  Temat  utylizacji  poruszany  zarówno  posiedzeń  Powiatowego  Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego,
pism kierowanych do Burmistrza Miasta i Wójtów Gmin z terenu powiatu, a także bezpośrednich,

3) Geodeta  Powiatowy  sporządził   analizę  zestawienia  gruntów  posiadanych  przez  właścicieli  gospodarstw
hodowlanych drobiu i lokalizacji  kurników  w gminach powiatu, w kontekście znalezienia na terenie każdej
gminy powiatu grzebowiska zwierząt,

4) apelowano  do  hodowców,  właścicieli  drobiu,  osób  pracujących  na  fermach  o  zachowanie  szczególnej
ostrożności, odpowiednich środków higieny oraz zasad bioasekuracji, które minimalizują ryzyko przeniesienia
wirusa grypy ptaków do niezarażonych gospodarstw,

5) publikowano ulotki i komunikat w przedmiotowym  zakresie  na stronie internetowej powiatu mławskiego,
6) wspawano akcję  informacyjną  Wojewódzkiego  Lekarza  Weterynarii  mającą  na  celu  przypomnienie

obowiązujących przepisów i procedur w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się grypy ptaków,
7) współpracowano  z  terenowym  organem  administracji  wojskowej  –  Wojskową  Komendą  Uzupełnień

w Ciechanowie w zakresie raportowania  o sytuacji epizootycznej w powiecie mławskim, a także  utrzymywano
stały kontakt  telefoniczny  z kierownictwem WKU w Ciechanowie w celu zapewnienia wsparcia oddziałów
i poddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w likwidacji zagrożenia HPAI,

8) przekazywano do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniem grypą ptaków,
9) Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Mławie  jako  jednostka  organizacyjna  powiatu  mławskiego,  wykonując  zapisy

rozporządzeń wojewody mazowieckiego w zakresie  zwalczania grypy ptaków, poniósł koszty w wysokości
18 108, 85 zł.  na oznakowanie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego tablicami ostrzegawczymi, a także
zakup i wyłożenie mat dezynfekujących na drogach powiatowych.  

W  roku  2021  zarejestrowano  3395  potwierdzonych  przypadków  Covid-19,  z  czego  420  osób  było
hospitalizowanych, 148 osób zmarło. Zarejestrowano 2968 izolacji domowych, 7 osób przebywało w izolatorium.
Nałożono 14145  osobom kwarantannę, 169 osób było pod nadzorem epidemiologicznym. Na koniec 2021 roku
w powiecie mławskim było 3272 ozdrowieńców. 

W 2021 r. zarejestrowano ogółem 5 przypadków zachorowań na gruźlicę. W roku sprawozdawczym był 1 zgon
spowodowany zachorowaniem na gruźlicę u obywatela narodowości ukraińskiej w przedziale wiekowym 30-39 lat.

Część V Podsumowanie.

       Niniejszy  Raport  stanowi  podsumowanie  najważniejszych  działań,  które  miały  miejsce  w  2021 roku
i obejmuje zadania realizowane przez Zarząd Powiatu Mławskiego, które wpływają na stan Powiatu na koniec 2021
roku, a przede wszystkim podsumowanie realizacji  polityk, strategii,  programów, projektów i realizację uchwał
Rady Powiatu Mławskiego. 
W roku 2021 kontynuowano i zakończono wiele inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych. Zakończona została
budowa  Powiatowego  Centrum  Opiekuńczo-Mieszkalne  w  Mławie,  którego  celem  jest  zapewnienie  osobom
z niepełnosprawnościami poprawy jakość życia w środowisku lokalnym. Budowa Centrum była szczególnie ważna
dla Zarządu, biorąc pod uwagę fakt braku placówk tego typu w naszym powiecie. 

W 2021 roku ukończono wiele inwestycji drogowych takich jak:
1. Modernizacja drogi powiatowej nr 2341W relacji Miączyn Mały-Radzimowice,
2. Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek - Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20,
3. Modernizacja drogi powiatowej nr 234IW Miączyn Mały - Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne –

Rudowo,
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+995,00 do km 3+660,00”,
5. Poprawa  spójności  komunikacyjnej  z  siecią  drogową  TEN-T  i  zwiększenie  dostępności  zewnętrznej

i wewnętrznej  powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343 W
o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo",

6. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo–Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km
4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne.
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Zarząd Powiatu Mławskiego z myślą o kolejnych inwestycjach  dnia 22 grudnia 2021 roku  złożył wniosek do
Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Mazowieckiego  w  Warszawie  o  dotację  ze  środków  budżetu
Województwa  Mazowieckiego  w  zakresie  budowy  i  modernizacji  dróg  dojazdowych  do  gruntów  rolnych,
dotyczącego realizacji  inwestycji  pn.  „Przebudowa drogi powiatowej  nr 2353W na odcinku Budy Bolewskie –
Sułkowo Borowe”. 

      Pomimo,  że  nie  udało  się  zrealizować  kilku  zaplanowanych  na  rok  2021  inwestycji,  Zarząd  Powiatu
Mławskiego  na  bieżąco  identyfikuje  problemy  społeczno-gospodarcze  jakie  dotykają  mieszkańców  powiatu
i wyznacza priorytety dla jego rozwoju m.in. poprzez realizacje projektów w zakresie rozbudowy infrastruktury
technicznej,  W 2021 roku Powiat Mławski w ramach współpracy z  Samorządem Województwa Mazowieckiego
oraz  Samorządami  Gminnymi  podpisał  umowy w zakresie  realizowanych  przez  Powiat  inwestycji  drogowych,
których kwota to ponad 19 500 000,00 zł. 

Ważne działania w ubiegłym roku dotyczyły również rynku pracy, które polegały na wpieraniu przedsiębiorców
w  ramach  tarczy  antykryzysowej  COVID-19, która  główny  nacisk  kładła na  ochronę  miejsc  pracy
i bezpieczeństwo pracowników, a także finansowanie przedsiębiorców, na które Powiat Mławski uzyskał środki
finansowe na ponad 8 mln zł. z czego wydatkowano 7 065 232,75 zł.

W roku 2021 Zarząd Powiatu Mławskiego racjonalnie gospodarował powierzonym mieniem publicznym oraz starał
się rozsądnie dysponować środkami publicznymi w  celu realizacji  przedsięwzięć służących poprawie warunków
życia  i  bezpieczeństwa  mieszkańców.  Przedstawione  w  niniejszym  Raporcie  informacje  dowodzą,  iż  Zarząd
Powiatu Mławskiego skutecznie i na miarę możliwości finansowych i organizacyjnych realizuje ustawowe zadania. 
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	Aplikacja „MOJA KOMENDA” - od 15 września 2016 roku mieszkańcy Mławy i powiatu mławskiego mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji Moja Komenda. Aplikacja ułatwia kontakt z policją i dzielnicowymi. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania. Aby skontaktować się ze „swoim dzielnicowym” wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Aplikacja jest bezpłatna. Dodane do niej dodatkowe jednostki, m.in. rewiry dzielnicowych oraz posterunki z terenu działań KPP w Mławie, są na bieżąco aktualizowane.
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