
Załącznik Nr 2 do Raportu

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021-2027             
Sprawozdanie za  2021 rok

Cel 1. Aktywni społecznie mieszkańcy

Cel 2. Bogata oferta sportowa, rekreacyjna i kulturalna

Cel 3. Dobrze funkcjonująca rodzina i system pieczy zastępczej
Cel 4. Skuteczna pomoc psychologiczna i psychiatryczna 
Cel 5. Dobra jakość życia osób z niepełnosprawnością Cel 6. Wysoki 
poziom usług edukacyjnych
Cel 7. Skuteczna prewencja zagrożeń

Nazwa Zadania Działania Realizacja Stan Realizacji

1.1 Wsparcie 
rozwoju 
działalności  
organizacji 
pozarządowych

1. Wspieranie organizacji 
pozarządowych w realizowaniu zadań
publicznych poprzez ich
dofinansowanie.

Wydział Edukacji i 
Zdrowia

W 2021 roku na realizację zadań publicznych organizacjom przekazano 104 150,00 zł. Podpisano 48 umów. Z przekazanej
kwoty organizacje wykorzystały 101 650,00 zł.
Podział przekazanych i wykorzystanych kwot na poszczególne sfery zadań publicznych:
1)  Ochrona i promocja zdrowia – kwota przekazana organizacjom 9 500,00 zł, kwota wykorzystana – 9 500,00 zł; zawarto 5
umów.
2) Działalność na rzecz osób niepełnoprawnych – kwota przekazana organizacjom – 11 600,00 zł, kwota wykorzystana –
11 600,00 zł; zawarto 4 umowy.
3) Kultura i sztuka – kwota przekazana organizacjom – 27 400,00 zł, kwota wykorzystana – 25 900,00 zł; zawarto 12
umów (zrealizowanych 11 umów).
4) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – kwota przekazana organizacjom – 55 650,00 zł; kwota wykorzystana – 54
650,00 zł; zawarto 27 umów (zrealizowano 26 umów).
W 2021 roku nie zwiększono puli środków na realizację Programu Współpracy
z  Organizacjami Pozarządowymi – w budżecie zaplanowano środki w wysokości 120 000,00 zł.

2. Zwiększenie puli środków na realizację 
Programu Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi a także zarezerwowanie 
środków na (a) wsparcie organizacji, które 
będą wspierały aktywność lokalnych liderów 
oraz (b) mikrogranty na działania animacji 
społecznej w społeczności lokalnej.

3. Poszukiwanie i wdrożenie dobrych praktyk 
z zakresu współpracy samorządu z 
organizacjami pozarządowymi. 
Przeprowadzenie wizyt studyjnych dla 
pracowników starostwa rozwijających 
kompetencje współpracy z NGO.

1.2 Wspieranie 
aktywności 
mieszkańców

1. Upowszechniające informacje o 
działalności organizacji i instytucji 
dostępnych dla mieszkańców.

Wydział Edukacji i 
Zdrowia

Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sport
zarówno w sferze finansowej (udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych), jak  i poza  finansowej (użyczanie sal
sportowych, pomoc merytoryczna udzielna organizacjom pozarządowym przy składaniu wniosków i sprawozdań na realizację
zadań publicznych, informowanie organizacji dostępnych konkursach i grantach).12. Promowanie aktywności społecznej i 

obywatelskiej mieszkańców i grup 
nieformalnych działających na terenie 
powiatu, w tym szczególnie lokalnych 
liderów i aktywnych kobiet.
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3. Pobudzanie aktywności fizycznej 
wśród mieszkańców ze wszystkich 
grup wiekowych.

4. Wspieranie inicjatyw aktywności 
międzypokoleniowej (łączącej młodzież i 
seniorów we wspólnych działaniach 
społecznych lub obywatelskich).

1.3 Wzmocnienie roli 
kobiet w działaniach 
lokalnych podmiotów

1. Wspieranie aktywności organizacji 
pozarządowych kierowanych przez kobiety
i/lub kierujących działania do kobiet, w 
tym ukierunkowanych  na  
równouprawnienie.

Wydział Edukacji i 
Zdrowia

1.3.4. Wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Powiatu Mławskiego w realizacji zadań publicznych. W 2021 roku
w realizacji zadań publicznych wsparto 5 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Mławskiego. Wsparcia udzielono na
realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (zawarto i zrealizowano 8 umów) oraz
z zakresu ochrony i promocji zdrowia (zawarto i zrealizowano 4 umowy).

2. Upowszechnianie zasady parytetu w 
instytucjach publicznych, w tym powierzania 
kobietom stanowisk  kierowniczych.

3. Wspieranie i promowanie kobiet 
przedsiębiorczych (liderek działających w 
biznesie lub na rzecz społeczności lokalnych).
Podejmowanie innych działań 
ukierunkowanych na wzmocnienie roli kobiet 
w życiu społecznym Powiatu.

4. Wsparcie działalności Kół Gospodyń 
Wiejskich na terenie Powiatu 
Mławskiego.

1.4 Przeciwdziałanie 
nadużywaniu alkoholu 
i substancji  
psychoaktywnych

1. Prowadzenie działań informacyjnych dla 
osób nadużywających alkoholu oraz 
członków ich rodzin w zakresie uzależnień 
jak i działań pomagających osobie 
uzależnionej i współuzależnionej.

Wydział Edukacji i 
Zdrowia

Zespół Szkół nr 4 w Mławie prowadził działania edukacyjne adresowane do młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień. Tematyka z zakresu uzależnień
była realizowana podczas zajęć lekcyjnych oraz w czasie indywidualnych spotkań w gabinecie pedagoga szkolnego. We wrześniu odbyły się zajęcia dla
klasy III, którą przeprowadziły Panie psycholog z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Mławie- w zakresie przeciwdziałania uzależnień od środków
psychoaktywnych. Pedagog szkolny realizuje program profilaktyczny ARS – jak dbać o miłość, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu,
tytoniu i innych  środków psychoaktywnych. Celem programu  jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i  społecznych
związanych z używaniem  i nadużywaniem  substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe  życie.  Zostały zorganizowane liczne
zajęcia  edukacyjne dla młodzieży podczas których prezentowany był film ,, Zdążyć’’ realizacje projektu pt. „Siebie NIE truję – innych uświadamiam i
szanuję!”. Głównym  celem  projektu jest zapobieganie      i przeciwdziałanie uzależnieniom  od  narkotyków  i dopalaczy  poprzez  podniesienie
świadomości społecznej, w szczególności dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadziła Pani st. asp. Aneta Prusik funkcjonariusz Policji z Zespołu Profilaktyki
Patologii  Nieletnich. Działania profilaktyczne policji to  kontynuacja projektu realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu   i
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Kukułka” w Wierzbicy, przeprowadzonego w ramach „Programu ograniczania  przestępczości i aspołecznych
zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława  Stasiaka na lata 2018-2020”. Celem działań jest przeciwstawianie się negatywnym zachowaniom oraz
przeciwdziałanie zjawiskom patologii, w tym zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.  W celu przeciwdziałania oraz
zwalczania uzależnień oraz przemocy, uczniowie  w październiku brali  udział  w Akcji, Kampania Białych  Serc‘’. Symbolem były białe serduszka
umieszczone w oknach. Podczas godzin wychowawczych odbyły się zajęcia  edukacyjne dla młodzieży mające na celu wyeliminowanie i uświadomienie
zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych . Tematyka dotycząca profilaktyki uzależnień jest nadal realizowana podczas
zajęć z wychowawcami jak również z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz funkcjonariuszem Policji .

2. Prowadzenie grup wsparcia dla osób 
współuzależnionych, budowanie dla 
nich sieci wsparcia w środowisku.

3. Przełamywanie tabu i izolacji rodzin z 
problemem
alkoholowym.

4. Prowadzenie działań edukacyjnych 
adresowanych do młodzieży z zakresu 
profilaktyki uzależnień ale także kultury 
spożywania substancji psychoaktywnych
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W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. J. Korczaka w roku szkolnym 2021/2022 prowadzone są następujące inicjatywy:
- działania nastawione na opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej – zajęcia sportowe,
-udzielanie rodzinom, w których  występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej, a  w  szczególności ochrona  przed
przemocą w rodzinie;

- działania selektywne kierowane do indywidualnych osób zwiększonego ryzyka;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i  edukacyjnej w zakresie  rozwiązywania   problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
- praca  pedagoga  szkolnego w działaniach  Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie – zespół
i grupy robocze.
- W ramach powyższego
przedsięwzięcia Zespół Szkół nr 2 w Mławie zrealizował w 2021 roku poniższe zadania:
- udział młodzieży w różnych przedsięwzięciach edukacyjno-profilaktycznych
- zajęcia przeprowadzone przez  wychowawców zgodnie z  opracowanym  programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły
z wykorzystaniem prezentacji i filmów o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień
- zajęcia przeprowadzone przez  pedagoga  szkolnego: „  Uzależnienia  behawioralne”, „  Siebie nie truję  innych
uświadamiam”
- włączenie się w akcje i kampanię społeczne:  „ Kampanię Białych Serc”- Grupa Zalewski Patrol, , „Gdy nastolatki sięgają po
alkohol”- Fundacja Poza Schematami,
- spotkanie z Dzielnicowym Rejonu – indywidualne porady dla uczniów,
- rozpowszechnianie informacji nt. infolinii interwencyjno-informacyjnych oraz instytucji lokalnych świadczących wsparcie i pomoc
dzieciom, młodzieży oraz rodzicom których dzieci sięgają po alkohol,
- gazetki  tematyczne, ulotki, stałe  ekspozycje  z  wykorzystaniem materiałów- „  Alkohol  i  młodzież”,„Alkohol  w organizmie
kierowcy”
- udział pedagoga szkolnego w szkoleniach i  konferencjach „ Narkotyki i Nsp-zjawisko uwarunkowania, profilaktyka”- Centrum
Profilaktyki  Społecznej w Józefowie, „  Profilaktyka  uzależnień”  – PODN  w Mławie, Dziecko w kryzysie”- Ośrodek
Konsultacyjno-Edukacyjny i Wsparcia Rodziny- Olsztyn
W I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie realizowano:
- zajęcia z młodzieżą na temat konsekwencji spożywania alkoholu jak i substancji psychoaktywnych.
- opracowanie gazetek szkolnych, eksponowania plakatów, telefonów instytucji pomocowych.
- udostępnianie wychowawcom klas filmów edukacyjnych na temat konsekwencji używania narkotyków, dopalaczy.
- udział wraz z uczniami w akcjach społecznych z profilaktyki uzależnień
- pogadanki z młodzieżą na temat czynników chroniących, alternatywnych rozwiązań radzenia sobie ze stresem. Zespół Szkół Nr 3
1. Realizacja projektu profilaktycznego  „Siebie NIE  truję  – innych  uświadamiam i szanuję”. Zajęcia edukacyjno –
profilaktyczne dla uczniów prowadzone przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji Anetę Prusik
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, środków odurzających, w tym dopalaczy.
2. Wykład dotyczący profilaktyki uzależnień przedstawiony przez dzielnicowego Damiana Wyrodę z Komendy Powiatowej
Policji w Mławie dla rodziców podczas ogólnoszkolnego zebrania z rodzicami
3. Zajęcia  prowadzone przez psychologa/pedagoga z wykorzystaniem filmu profilaktyczno-edukacyjnego „Zdążyć” dotyczącego
problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych.
4. Rozpowszechnianie broszur edukacyjnych dla młodzieży i rodziców dotyczących szkodliwości zażywania środków.
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2.1 Propagowanie
i popularyzacja sportu 
jako zdrowego stylu 
życia i rekreacji

1. Turnieje i ligi amatorskie w kilkunastu
dyscyplinach sportowych (również dla szkół).

Mławska Hala
Sportowa

 Turnieje i ligi amatorskie w kilkunastu dyscyplinach sportowych (również dla szkół)
W 2021 roku Mławska Hala Sportowa była gospodarzem 4 lig amatorskich (piłka: koszykowa, nożna, badminton oraz tenis
stołowy). Ponadto były rozgrywane amatorskie turnieje w piłce siatkowej oraz turnieje rekreacyjno-sportowe dla dzieci.
Udostępnianie obiektu dla postronnych użytkowników celem spontanicznej aktywności fizycznej Sukcesywne wyposażanie
MHS w sprzęt sportowy sprawił, iż oferta obecna dla potencjalnych klientów jest bardzo bogata. Wyłączając trudny czas
pandemii i obostrzeń liczba wynajmów w skali miesiąca dochodzi do kilku tysięcy.
Współpraca z lokalnymi klubami sportowymi celem podnoszenia poziomu sportowego dzieci i młodzieży w ramach
rywalizacji mistrzowskiej  W ubiegłym roku cztery kluby nieodpłatnie korzystały z MHS. Klub pływacki „Marlin
Mława”, Klub koszykarski „Power basket”, Klub Zawkrze Mława (sekcja piłki siatkowej i ręcznej) oraz Klub Mławianka
Mława (piłka nożna). Kluby oprócz treningów rozgrywały na naszym obiekcie mecze oraz były organizatorem
turniejów.  Popularyzacja sportu poprzez organizację imprez o charakterze mistrzowskim.  W związku z sytuacją
pandemiczną do skutku nie doszła największa impreza sportowa zaplanowana na 2021 rok, Mistrzostwa Polski
weteranów w tenisie stołowym, we wrześniu natomiast odbył się towarzyski turniej piłki siatkowej „Memoriał
Grzegorza Morawskiego”. Ponadto odbyło się kilka turniejów ogólnopolskich niższej rangi w piłce ręcznej oraz nożnej.

2. Udostępnianie obiektu dla postronnych
użytkowników celem spontanicznej 
aktywności fizycznej.

3. Współpraca z lokalnymi klubami 
sportowymi celem podnoszenia poziomu 
sportowego dzieci i młodzieży w ramach 
rywalizacji mistrzowskiej,

4. Popularyzacja sportu poprzez organizację 
imprez o charakterze mistrzowskim.

2.2 Działania sportowe
dla wszystkich grup 
społecznych w tym 
seniorów i osób 
niepełnosprawnych

1. Realizowanie programu dla osób
niepełnosprawnych  „Mławski  Olimpijczyk”

Mławska Hala
Sportowa

Z uwagi na sytuację pandemiczną zajęcia są zawieszone.

2. Dzień Aktywnego Seniora, utworzenie 
sekcji
sportowej dla seniorów „Zdrowy Senior”.

Z uwagi na sytuację pandemiczną zajęcia są zawieszone.

3. Organizacja imprez i działań 
sprzyjających społecznej  integracji.

Z uwagi na sytuację pandemiczną zajęcia są zawieszone.

2.3 Rozbudowa 
infrastruktury sportowej

1. Budowa ściany wspinaczkowej w obiekcie
Mławskiej Hali Sportowej

Mławska Hala
Sportowa Projekt zawieszony.

2. Urządzenie terenów sportowych przy 
Zespole Placówek Oświatowych w Szreńsku 
przy ul. Budzyn 12

oraz Gmina Szreńsk
(dotyczy pkt 2)

Na przedmiotową inwestycję gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych Edycja II.

3. 1 Poprawa jakości 
opieki
i wychowania w 
rodzinach oraz w 
instytucjach 
wspierających dzieci i 
młodzież, a także 
wzmacnianie  kompetencji 
rodziców oraz prawnych 
opiekunów w zakresie 
należytej opieki i 
wychowania dzieci

1. Zapewnienie wsparcia ze strony 
odpowiedniej
liczby koordynatorów pieczy zastępczej.

Powiatowe  Centrum 
Pomocy Rodzinie

W 2021 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie zatrudnionych było czterech koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej (umowa o pracę w systemie zadaniowym), którzy obejmowali wsparciem rodziny zastępcze i rodzinny dom
dziecka. Zatrudnieni koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, w 2021r. mieli pod swoją opieką 69 rodzin zastępczych (t.j.
spokrewnionych - 51, niezawodowych 14, zawodowych/rodzinny dom dziecka – 4), w których przebywało 110 dzieci. Do zadań
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
a)udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy
zastępczej,
b)przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w
przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu
pomocy dziecku,
c)pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu z dziećmi,
d)zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu  do specjalistycznej  pomocy dla dzieci, w tym
psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej
e)zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
f)udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, g)przedstawianie corocznego sprawozdania z
efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
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2. Praca z rodzicami oraz dziećmi 
umieszczonymi w pieczy zastępczej w celu 
podniesienia ich kompetencji 
wychowawczych oraz wsparcia powrotu 
małoletnich do rodziny biologicznej.

Powiatowe  Centrum 
Pomocy Rodzinie

Zadanie to realizowane było w oparciu o systematyczne wizyty środowiskowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
których celem było bieżące monitorowanie sytuacji dziecka oraz analiza oddziaływań rodziny zastępczej w stosunku do dziecka
pozostającego w pieczy zastępczej. W czasie wizyt wspólnie z rodzinami zastępczymi dokonywano analizy trudności
pojawiających się w realizacji funkcji rodziny zastępczej, udzielano porad i wsparcia w zakresie zgłaszanych trudności,
monitorowano skuteczność podjętych oddziaływań. Ponadto koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, wspólnie
z psychologiem, uczestniczyli w wizytach środowiskowych u rodzin zastępczych sygnalizujących trudności w realizacji
bieżących zadań wynikających z pieczy zastępczej oraz udzielali wsparcia rodzinom – według potrzeb.

3. 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.

Zespół Ośrodków 
Wsparcia (dotyczy pkt 3)

W 2021 r Zespół Ośrodków Wsparcia prowadził szkolenia dla grup zawodowych i konsultacje dla nauczycieli, wychowawców,
rodziców, pracowników socjalnych, pedagogów.
Zostało zorganizowane 30 godzinne szkolenie dla specjalistów „Dialog Motywujący”. W szkoleniu brali udział pracownicy
ZOW, 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.
W sierpniu 2021 r. psycholog ZOW przeprowadziła szkolenie z podstaw interwencji kryzysowej dla PSP Mława i OSP.
We współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia zorganizowano
kurs podstawowy – Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla 1 psychologa zatrudnionego w Zespole
Ośrodków Wsparcia. Łączna liczba godzin kursu – 120.
We współpracy z Fundacją na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks z Rzeszowa zorganizowano dla dwóch psychologów,
szkolenie z metody pracy ze sprawcami przemocy wg. Modelu Duluth. Szkolenie 50 godzin.
Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia – certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (Certyfikat
IPZ Nr 140), terapeuta, psychoterapeuta w szkoleniu, udzielała wsparcia merytorycznego przewodniczącym zespołów
interdyscyplinarnych z terenu powiatu mławskiego oraz członkom grup roboczych. 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.  Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia 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., 09.12.2021 r.
W Zespole Ośrodków Wsparcia była prowadzona superwizja dla specjalistów zatrudnionych w Ośrodku. Superwizje odbyły
się w dniach: 10.09.2021 r., 26.10.2021r. Superwizja zaplanowana na miesiąc grudzień odbyła się w lutym 2022 r. z uwagi
na niedyspozycję superwizora.
Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia merytorycznie wspiera kadrę specjalistów zatrudnionych w Placówce. Prowadzone były
sesje zespołu konsultacyjno -wspierającego oraz indywidualne rozmowy. W ramach wspierania kadry specjalistów zajmujących
się problemem przemocy w rodzinie Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia organizowała na terenie Placówki spotkania
przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych działających na terenie powiatu mławskiego. W spotkaniach brali udział
przewodniczący zespołów z 8 gmin. Z tej formy wsparcia nie korzystali przewodniczący z gminy Wieczfnia Kościelna i gminy
Stupsk. 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
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3.2 Profesjonalizacja 
działań instytucji i 
organizacji lokalnych w 
ramach systemu wsparcia 
rodziny oraz podniesienie 
standardów  
funkcjonowania rodzinnej 
i instytucjonalnej pieczy 
zastępczej w powiecie

1. Kreowanie warunków do powstawania
i funkcjonowania rodzin zastępczych, 
rodzinnych domów dziecka i rodzin 
pomocowych poprzez pozyskiwanie, 
szkolenie oraz kwalifikowanie kandydatów
do pełnienia tych funkcji.

Powiatowe  Centrum 
Pomocy Rodzinie

Zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do zadań organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej
niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenie szkolenia, opinię
o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka;
przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone
osobom, które:
-dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
-nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
-wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
-nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
-są  zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
-przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
-zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku
zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb,
-posiadają stosowne przeszkolenie przeprowadzone przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej została przyjęta Zarządzeniem nr 21/2014
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z dnia 29 grudnia 2014r. Została opracowana, aby w sposób
jasny i przejrzysty przedstawić wymogi, jakim muszą sprostać kandydaci do sprawowania pieczy zastępczej.
Procedura rozpoczyna się w momencie zgłoszenia do pracownika PCPR faktu  o kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej. Kwalifikacja wstępna dotyczy określenia możliwości kandydata, w tym zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych,
kompetencji i umiejętności potwierdzonych badaniami psychologicznymi oraz wywiadem w jego miejscu zamieszkania.
W marcu 2021r. 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 02.04.2020r. 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 2021r. 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 02.04.2020r. Nr 3/2020/RZ. Szkolenie przeprowadzono
w wymiarze 15 godzin edukacyjnych.
Celem szkolenia było wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za los dzieci, zwrócenie uwagi na ich indywidualne potrzeby
i umiejętności, poprawa relacji wewnątrzrodzinnych, rozwijanie i wzmacnianie więzi, jako czynnika chroniącego przed
wszelkimi zaburzeniami i dysfunkcjami oraz wprowadzenie do procesu wychowawczego nowych metod pracy i zabawy.
Każdy z kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej lub zawodowej rodziny zastępczej otrzymał materiały dydaktyczne,
a na zakończenie szkolenia – świadectwo jego ukończenia.  W dniu 01.10.2021r. na wniosek rodziny zastępczej niezawodowej,
spełniającej warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, została zawarta umowa zlecenie
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2. Organizowanie systemu wsparcia dla 
rodzinnej pieczy zastępczej, obejmującego 
w szczególności poradnictwo 
specjalistyczne, grupy wsparcia, pomoc ze 
strony wolontariuszy i rodzin pomocowych.

Powiatowe  Centrum 
Pomocy Rodzinie

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 oraz szkoleń dla rodzin zastępczych w roku 2021.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie systematycznie czuwało nad prawidłowym procesem wychowawczym
dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, sprawowało nadzór nad wypełnianiem obowiązków rodzin zastępczych
oraz współpracowało  w tym zakresie z sądem rodzinnym, z pracownikami socjalnymi OPS, kuratorami sądowymi,
pedagogami szkolnymi.
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. W 2021r. PCPR w Mławie nie składał do Sądu pozwów
o alimenty. Z uwagi na niepłacenie zasądzonych alimentów, w przypadku 2 rodziców biologicznych tut. Centrum przesłało
pismo do komornika sądowego w celu wszczęcia egzekucji.
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. Od 1 stycznia 2021r. do 31
grudnia 2021r. do Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego - Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie zostało zgłoszonych 10 dzieci
z rodzinnej pieczy zastępczej. 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. Z uwagi na to, że w strukturach tut.
jednostki nie ma zatrudnionego radcy prawnego, osoby zgłaszające się do Centrum w celu uzyskania porady, były informowane
przez pracowników gdzie mogą zasięgnąć bezpłatnej porady prawnej. Osoby te były kierowane do Starostwa Powiatowego w
Mławie lub do Zespołu Ośrodka Wsparcia w Mławie. Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka mogły na bieżąco
w razie potrzeby skorzystać z poradnictwa indywidualnego mającego na celu zachowanie  i wzmocnienie ich kompetencji,
poprzez kontakt z psychologiem zatrudnionym w PCPR  w Mławie. Należy dodać również, że rodziny zastępcze i dzieci
korzystały z pomocy specjalistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie, jak również w Zespole Ośrodków
Wsparcia w Mławie. Żadna z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu mławskiego nie zgłosiła do tut. jednostki, że
nie może sprawować opieki nad dziećmi umieszczonymi w pieczy z powodów zdrowotnych lub losowych. Żadna rodzina nie
skorzystała też z możliwości do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku  z wypoczynkiem. Rodziny
zastępcze zapewniały dzieciom wspólne wyjazdy na wakacje.

3. Rozwój i profesjonalizacja 
instytucjonalnych form pieczy zastępczej.

Powiatowe  Centrum 
Pomocy Rodzinie

Na terenie powiatu mławskiego funkcjonują placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego tj. Dom Dziecka nr 1, Dom
Dziecka nr 2, Dom dziecka nr 3 oraz Dom Dziecka nr 4 w Kowalewie. Placówka zapewnia dziecku całodobowa opiekę i wychowanie
oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Placówka
opiekuńczo – wychowawcza  przyjmuje  dzieci przez całą dobę. Statutowo  Domy Dziecka nr 1, nr 2 oraz nr 3  posiadają 14  miejsc,
natomiast Dom Dziecka nr  4  posiada 10  miejsc przeznaczonych  dla pełnoletnich  wychowanków  placówki  opiekuńczo  –
wychowawczej. Domowy charakter takich grup, mniejsze pomieszczenia, stała kadra wychowawcza sprzyja prawidłowemu rozwojowi
dziecka, kształtowaniu umiejętności niezbędnych  do  satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie, budowania  relacji
z innymi opartych na poczuciu zaufania i bezpieczeństwa psychicznego.
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Powiatowe  Centrum 
Pomocy Rodzinie

Centrum wspiera pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w ramach procesu  usamodzielnienia.
Wychowankom opuszczającym placówkę przyznaje się pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na
zagospodarowanie.
Opieka instytucjonalna jest koniecznością w przypadku dzieci starszych, niepełnosprawnych czy licznego rodzeństwa, którego nie
można rozdzielać. Znalezienie dla nich kandydatów na rodziców zastępczych, a tym bardziej adopcyjnych jest bardzo
trudne.

4. Promocja rodzicielstwa zastępczego 
poprzez akcje informacyjne oraz wydarzenia
organizowane na terenie powiatu.

Powiatowe  Centrum 
Pomocy Rodzinie

W 2021r. 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.codzienikmlawski.pl.
Ogłoszenia dot. 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.
Rehabilitacja społeczna: Rehabilitacja społeczna to zespół działań mających na celu umożliwienie osobie z niepełnosprawnością
uczestniczenie w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, na poziomie maksymalnie zbliżonym do innych osób oraz
proces przywracania osobie z niepełnosprawnością zdolności do samodzielnego funkcjonowania i aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna stawia sobie następujące cele:
•kształtowanie zaradności osobistej i motywowanie aktywności w sytuacjach społecznych;
•kształtowanie umiejętności związanych z samodzielnym pełnieniem ról społecznych;
•likwidowanie barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się, w dostępie do informacji i innych;
•kształtowanie wśród ogółu społeczeństwa postaw i zachowań, które będą sprzyjać integrowaniu się osób niepełnosprawnych
z pełnosprawnymi.

3.3 Zmniejszenie 
częstości 
występowania  
przemocy
i kryzysów w rodzinie 
oraz zwiększanie szans
życiowych dzieci i 
młodzieży

Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna

Prowadzona jest „ Szkołę dla rodziców” , Zajęcia Socjoterapeutyczne i Korekcyjno- Kompensacyjne oraz „ Bajkę  
terapeutyczną”.

4.1 Rozwijanie oferty i 
jakości usług w zakresie
interwencji kryzysowej 
i poradnictwa 
specjalistycznego

1. Poprawa dostępności poprzez zwiększenie 
zatrudnienia specjalistów świadczących 
interwencję kryzysową.

Starostwo  Powiatowe w 
Mławie Wydział Edukacji
i Zdrowia

Od lipca 2021 roku o 1 etat psychologa zostało zwiększone zatrudnienie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającego      
w strukturach Zespołu Ośrodków Wsparcia.

2. Rozbudowa infrastruktury technicznej (dojazd 
do ośrodka interwencji kryzysowej, parking dla 
klientów, liczba gabinetów terapeutycznych, 
gabinet do terapii i warsztatów grupowych, sala 
konferencyjna do prowadzenia szkoleń dla grup 
zawodowych i prowadzenia grup wsparcia, grup 
samopomocowych, środek komunikacji do 
podejmowania interwencji kryzysowej w terenie

W ramach powyższego działania własnym sumptem wygospodarowano i wydzielono 1 miejsce parkingowe dla osób
niepełnosprawnych na utwardzonym miejscu znajdującym się na placu za budynkiem stanowiącym siedzibę Zespołu Ośrodków
Wsparcia.
Na pozostałe działania Placówka nie otrzymała środków finansowych. Zwiększenie liczby gabinetów nie jest możliwe
w obecnej siedzibie ZOW.
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3. Utworzenie telefonu zaufania dla osób w
kryzysie.

W 2021 roku nie została utworzona specjalna linia przeznaczona dla telefonu zaufania. Funkcję telefonu zaufania pełni numer 
stacjonarny ZOW - 23 654 52 29, który obsługiwany jest całodobowo i przez wszystkie dni tygodnia przez pracowników ZOW.
Przez telefon można odbyć konsultację ze specjalistą, również anonimowo.

4.2 Zwiększenie 
dostępności usług w 
zakresie opieki 
psychiatrycznej
i psychologicznej

1. Wsparcie osób w kryzysie psychicznym 
oraz chorujących psychicznie poprzez 
zapewnienie lepszej informacji o 
oferowanych formach wsparcia oraz 
zapewnienie dostępu do specjalistycznej 
pomocy.

Wydział Edukacji i 
Zdrowia
oraz

Posiadamy baza danych z informacjami na temat specjalistycznego leczenia w Polsce w celu informowania
klientów o możliwości leczenia

2. Prowadzenie szeroko pojętej promocji, 
edukacji dotyczącej kryzysu, zdrowia 
psychicznego i przemocy oraz kampanie 
ukierunkowane na przełamywanie 
stereotypów związanych z chorobami  
psychicznymi.

Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna

Prowadzimy 2 razy do roku tzw. Sieć Współpracy ze szkołami i instytucjami na rzecz promocji działań dla osób
w kryzysie

3. Zapewnienie dostępu do specjalistycznej 
pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla
dzieci i młodzieży oraz wsparcia ich 
rodziców.

Konsultujemy i udzielamy wsparcia osobom w kryzysie prowadząc terapie psychologiczną

4.3. Zmniejszenie 
psychicznych skutków 
pandemii COVID-19

Dostosowanie oferty wsparcia
psychologicznego  i psychiatrycznego do
potrzeb wynikających z pandemii, w tym
szczególnie pomocy adresowanej do
młodzieży. Zwiększenie dostępności
psychologów i psychiatrów dla osób
poszukujących pomocy w związku z
psychicznymi trudnościami, których
doświadczają wskutek pandemii.

Starostwo  Powiatowe w 
Mławie Wydział Edukacji i
Zdrowia

W ramach dostosowania oferty wsparcia psychologicznego do potrzeb wynikających z pandemii,  w Placówce oprócz
udzielania pomocy w kontakcie bezpośrednim, świadczone były porady online I telefoniczne.
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, PCPR, 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. W ciągu
2021 roku pedagog i terapeuta prowadziły grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci – 1 grupa (9 osób).W listopadzie i grudniu
2021 r. 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 ZOW 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.
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ludzi, uczę się zasad życia społecznego, uczę się zdrowych nawyków – dbam o siebie, dbam o środowisko. W ramach realizacji
zadania zatrudniono lekarza psychiatrę dla osób dorosłych, który udzielił 22 konsultacje psychiatryczne. Z tej formy pomocy
skorzystało 14 osób. Na udzielanie konsultacji psychiatrycznych Placówka otrzymała środki w wysokości 4 000,00 zł w ramach
realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Zatrudnienie psychiatry dziecięcego było niemożliwe z uwagi na brak specjalisty.
W  okresie pandemii Covid oraz nauczania zdalnego dzieci i młodzieży, poradnia PPP w Mławie pracowała w trybie stacjonarnym
- bez zmian. Planowo odbywały się zajęcia diagnostyczne i terapeutyczne na terenie poradni. Odbywały się ponadto konsultacje
z rodzicami, którzy zgłaszali się z problemami wychowawczymi z dziećmi w związku z izolacją społeczną. Zaobserwowano
wzmożoną potrzebę konsultacji związaną z problemami natury emocjonalnej dzieci, problemów w nauce  w systemie zdalnym,
pogarszającymi się relacjami w kontaktach z rówieśnikami, czy niekonstruktywnym spędzaniem czasu wolnego (rodzice
i nauczyciele - 149). Ponadto zwiększyła się ilość badań diagnostycznych pod katem nauczania indywidualnego,
co według naszych hipotez (zaświadczenia lekarskie) wynika z izolacji społecznej dzieci i młodzieży.
Stworzyliśmy program reintegrujący grupę do pracy w warunkach klasowych/szkolnych, by ułatwić dzieciom powrót do szkoły
i ponownie zintegrować się z zespołem klasowym. Zorganizowano Sieć Współpracy psychologów i pedagogów szkolnych na
temat „Pandemia Covid, a funkcjonowanie psychospołeczne uczniów”.

4.4 Modernizacja 
Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej

1. Rozszerzenie usług psychologicznych, 
logopedycznych i terapeutycznych dla dzieci i 
młodzieży z dysfunkcjami w Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej.

Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna

W zakresie działalności diagnostycznej wykonywane były badania:
Psychologiczne- 750
Pedagogiczne-  643
Zawodoznawcze-  4
Logopedyczne- 404
Lekarskie- 257
Ogółem przeprowadzono  2058 badań diagnostycznych. Ogółem poradnia 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.

2. Prowadzenie terapii Integracji Sensorycznej 
dla dzieci nie objętych terapią w szkole.

Integracja Sensoryczna – 7 uczniów . Terapia trwała rok szkolny.

3. Prowadzenie wyjazdowych zajęć 
warsztatowych dla  dzieci/młodzieży.

Odpowiadamy na zapotrzebowania szkół i placówek wg zgłaszanych potrzeb. Odpowiedzieliśmy na wszystkie zgłoszenia które miały 
charakter zajęć warsztatowych z młodzieżą.

4. Prowadzenie doraźnych konsultacji. Poradnia 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
Konsultacje dla rodziców na terenie szkół i przedszkoli - 17

5. 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
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6. Prowadzenie zajęć grupowych dla 
dzieci i młodzieży o różnej 
specjalności

Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna

Zajęciami grupowymi na terenie poradni objęto 48 uczniów w zakresie:
•„Bajka logopedyczna” – 15 uczniów
•Z integrowany powrót do szkoły – 20 uczniów
•W  arsztaty „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
•Radzenie sobie z problemem – 62
•Doradztwo zawodowe – 68
•Pozytywne nastawienie – wzmocnienie motywacji do nauki – 28
•Realizacje programów reintegracyjnych – 164
•Treniing  pewności siebie – 42
•Agresja/emocje- 231; •Narkotyki/dopalacze – 168

7. Utworzenie specjalistycznej poradni dla 
dzieci i młodzieży z zaburzeniami 
rozwojowymi oraz niepełnosprawnych.

Posiadamy uprawnienia do diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, niedosłyszących i niesłyszących , niedowidzących i
niewidomych, niepełnosprawnych intelektualnie

8. Pozyskiwanie środków na rehabilitację i 
terapię osób niepełnosprawnych, starszych.

Pozyskano od sponsorów pomoce rzeczowe dla dzieci do terapii w postaci gier edukacyjnych, kart pracy, książeczek 
edukacyjnych, materiałów plastycznych, płyt CD, gier planszowych, plakatów, dyplomów, kart do gry itp.

9. Podnoszenie i wpieranie samodzielności
w zakresie jakości życia osób 
wymagających specjalistycznej  pomocy  
rehabilitacyjno- terapeutycznej w formie 
np. dziennego ośrodka rehabilitacyjno-
terapeutycznego.

Prowadzimy zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży które maja na celu podniesienie jakości ich życia w aspekcie 
funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego

4.5 Modernizacja i 
doposażenie 
Samodzielnego  
Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej
w Mławie

Zakupy  inwestycyjne: SPZOZ Mława Zadanie realizowane z udziałem środków z projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku
z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, finansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W 2021 roku SP ZOZ
w Mławie aplikował skutecznie o środki poprzez wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Dostawa tomografu
komputerowego 64-rzędowego wraz z adaptacją pomieszczeń”. Uzyskano środki w kwocie: 3.223.878,97 zł.  Zadanie jest
realizowane w oparciu o koncepcję zapewnienia pacjentom szerokich usług z zakresu diagnostyki obrazowej wrazz
modernizacją pomieszczeń z zachowaniem reżimów sanitarnych  i komunikacji. SP ZOZ w Mławie przygotował plan
zaadaptowania dodatkowych pomieszczeń  z zapewnieniem wymogów udzielania świadczeń pacjentom zakażonym lub
podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV2 w nowoczesnej Pracowni Tomografii Komputerowej. Powyższe wiązało się z
koniecznością realizacji dodatkowych prac okołoadaptacyjnych na kwotę 1.367.760,00 zł, dzięki czemu osiągnięto optymalizację
rozwiązań w zapewnieniu bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych, ale też kompleksowości, gdyż stworzy szansę
dalszego rozwoju i umożliwi utworzenie w przyszłości w Szpitalu SP ZOZ w Mławie Pracowni Rezonansu Magnetycznego.
Pracownie będą zlokalizowane w bliskiej komunikacji ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, z jednoczesnym zapewnieniem
komunikacji zewnętrznej, co jest niezwykle istotne w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i w sposób optymalny zapewni
realizację celów projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się
koronawirusa  SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Dotychczas SP ZOZ w Mławie dysponował 16-rzędowym
Aparatem TK zakupionym ze środków własnych i dotacji Starostwa Powiatowego w Mławie. Sprzęt ten jest wyeksploatowany,
potrzebuje częstych napraw, co może zaburzyć zachowanie ciągłości w dostępności do świadczeń zdrowotnych.
Ponadto zakup TK 64-rzędowego znacznie poprawi jakość wykonywanych badań, co jest bardzo istotne, ponieważ do Szpitala

1. Zakup tomografu 64 rzędowego.
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SPZOZ Mława trafiają również pacjenci z udarem mózgu (oddział internistyczny posiada w swojej strukturze odcinek udarowy). Aparat
z większą większa ilością rzędów w tomografie pozwala znacząco skrócić czas badania, a uzyskane dane cechują się wyższą
rozdzielczością przestrzenną czyli zdolnością do rozróżniania bardzo drobnych szczegółów.
Aparat TK jest niezbędny dla ratowania życia i zdrowia pacjentów, w szczególności w działalności Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego. Zapewnienie drugiego aparatu TK inwestycji wpłynie na zapewnienie ciągłości świadczeń.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania II kwartał 2022r.

2. Zakup cyfrowego aparatu RTG Zadanie realizowane z udziałem środków z projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z 
pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej     
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
W 2021 roku SP ZOZ w Mławie aplikował skutecznie o środki poprzez wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie 
„Dostawa Aparatu RTG stacjonarnego wraz z adaptacją pomieszczeń”. Uzyskano środki w kwocie: 919.131,80 zł .

Zdjęcie: źródło SP ZOZ w Mławie

W sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19 badania RTG wykonywane są do oceny płuc jako badanie pierwszego rzutu. Pomimo 
nieswoistego obrazu RTG, badanie to - wraz z kompleksową oceną kliniczną -może być pomocne w postawieniu wstępnego rozpoznania
COVID-19. Kontrolne radiogramy klatki piersiowej, zarówno w postaci stabilnej, jak i niestabilnej klinicznie i ciężkiej, powinny być 
ograniczone do minimum i wykonywane jedynie w przypadkach wymagających oceny postępu choroby, w których wynik badania może 
mieć wpływ na leczenie pacjenta. Niestety z powodu powikłań po przebytej chorobie COVID-19 w części przypadków potrzebna jest 
częstsza diagnostyka rentgenowska płuc. Dlatego też wymiana starego aparatu RTG była bardzo potrzebna nie tylko ze względu na jego 
ograniczoną funkcjonalność, ale też bezpieczeństwo  w stosowaniu dawki napromieniowania.

 3.Modernizacja wyposażenia bloku 
operacyjnego - sukcesywnie w całym okresie.

Dodatkowy asortyment do wykonywania operacji w zakresie artroskopii o wartości ok. 136 tys. zł – (bieżące zużycie).
W 2021 roku w ramach działalności zabiegowej Bloku Operacyjnego została rozwinięta działalność w zakresie artroskopii. Artroskopia 
to nowoczesna, małoinwazyjna technika diagnozowania i leczenia stawów, polegająca na wziernikowaniu ich wnętrza. Jej 
podstawowym celem jest zbadanie uszkodzonego stawu, a w razie potrzeby także wykonanie zabiegu leczniczego. Dodatkowo zabieg 
umożliwia pobranie materiału do badania histopatologicznego  albo  bakteriologicznego Wskazania do wykonania artroskopii: 

Różnego rodzaju urazów stawów, złamań śródstawowych, niestabilności ruchów w okolicach stawu, pojawienia się ciał obcych w 
stawie, zmian  zwyrodnieniowych, reumatoidalnego zapalenia stawów, nowotworów w obrębie stawów, uszkodzenia chrząstki 
stawowej lub więzadeł.
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SPZOZ Mława Artroskopia jest wykonywana przez lekarzy ortopedów, ale dodatkowo wymaga wysokorozwiniętych umiejętności oraz precyzji. 
Dzięki pozyskaniu w ostatnim czasie specjalistów, SP ZOZ w Mławie rozwija ten zakres działalności. Pozostałe niezbędne zakupy:
Kleszcze do cięcia 2.268,00 zł Kamera z akcesoriami 500,00 zł Obłożenia do barku 8.316,00 zł Naprawy: Drzwi 5.602,64 zł

4. Wymiana ambulansów sanitarnych – 4 szt. 1) Wniosek złożony w 2021 roku do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Zakup ambulansu”. Przewidywana wartość: ok. 600.000
zł.  Zadanie  realizowane z  udziałem środków z  projektu pn.  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz  adaptacja  pomieszczeń w związku
z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Procedurę zakup ambulansów z projektu
Marszałek  Województwa  Mazowieckiego  zlecił  podmiotowi  firmie  Medi-Trans.  Z powodu kryzysu  wywołanego  pandemią  Covid
i brakami na rynku, zakup Ambulansu zostanie zrealizowany w 2022 roku. 

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania II kwartał 2022r. 
2) Wniosek inwestycyjny złożony w 2021 roku  „Zakup ambulansu w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych”  ze  środków Ministerstwa  Zdrowia,  wartość 690.930  zł –
wniosek uzyskał w 2021 roku pozytywną opinię Wojewody Mazowieckiego. 
Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania IV kwartał 2022 r. , po uzyskaniu decyzji Ministra Zdrowia. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie realizuje świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego dla regionu
powiatu mławskiego w lokalizacjach:

 SP ZOZ w Mławie, ul. Anny Dobrskiej 1: Zespół Specjalistyczny, Zespół Podstawowy
 Podstacja w Strzegowie: Zespół Podstawowy

Średnio w roku SP ZOZ  w Mławie  realizują ok. 5600 interwencji rocznie.  Pozyskanie nowych ambulansów pozwoli na dokonanie
przesunięć  pojazdów  w  ramach  posiadanego  taboru  w  celu  jego  racjonalnego  wykorzystania,  w  tym  wyeliminowania  pojazdów
ratownictwa medycznego niezapewniających ciągłej gotowości. 
Na  trzy  Zespoły  Ratownictwa  Medycznego  SP  ZOZ  w  Mławie  dysponuje  tylko  jednym  rezerwowym  10-letnim   ambulansem,
z przebiegiem ponad 400 tys. km.
Zakup dodatkowych pojazdów do systemu ratownictwa medycznego pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w udzielaniu
świadczeń pacjentom powiatu mławskiego.
Ponadto z uwagi na strategiczne położenie SP ZOZ Mława tj. lokalizacja w pobliżu trasy szybkiego ruchu S7 Warszawa – Gdańsk,
aktualnie na końcowym etapie zakończenia remontu / budowy, należy prognozować zwiększone zapotrzebowania na zabezpieczenie
medyczne pacjentów nie tylko z powodu wypadków, ale również innych zdarzeń nagłych, takich jak zawały, udary itp.  z  powodu
zwiększonego  natężenia  ruchem.  Dlatego  bardzo  ważnym  strategicznie  zadaniem  jest  zapewnienie  sprawnej  bazy  do  udzielania
świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego m.in. poprzez ciągłą sukcesywną wymianę wyeksploatowanych ambulansów w kolejnych
latach.

5. Modernizacja Centralnej Sterylizatorni. W 2021 roku SP ZOZ w Mławie z własnych środków zrealizował niezbędne zamówienia w Centralnej Sterylizatorni w celu utrzymania
ciągłości  oraz  jakości  wykonywanych  świadczeń  :  Pistolet  do  sprężonego  powietrza  i  wody  738,00  zł  ;  Taśmy  do  metkownicy
trzyrzędowej (op. 2) 806,88 zł ; Testy do myjni ultradźwiękowej, uchwyt do testów  1.061,98 zł ; Drukarka wielofunkcyjna 2.000,00 zł;
Metkownica trzyrzędowa - 2 szt.  1.230,00 zł ; Naprawa myjni w centralnej sterylizatornii 7.317,27 zł 
Z powodu braku środków finansowych wstrzymano realizację zakupu: Myjnia - dezynfektor przelotowy 220.000 zł; Myjnia do butów
używanych na bloku operacyjnym 23.000 zł 
które zostały przesunięte na rok 2022. Z uwagi na wysoki koszt, podejmowane będą starania o pozyskanie środków zewnętrznych na ich
zakup.  Centralna Sterylizatornia jest działalnością usługową w stosunku do pozostałych podstawowych działalności medycznych SP
ZOZ w Mławie. Zapewnienie sprawności jej funkcjonowania jest niezbędna do utrzymania ciągłości świadczeń zdrowotnych. 
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6. Rozbudowa i modernizacja obiektów SPZOZ SPZOZ Mława Opracowano Program rozwoju strukturalno- budowlanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zlokalizowanego w
Mławie przy ul. Anny Dobrskiej 1 wraz z inwentaryzacją architektoniczno-budowlana istniejących budynków Szpitala oraz Przychodni
Specjalistycznej SP ZOZ w Mławie,06-500 Mława, ul. Anny Dobrskiej 1.
Wartość dokumentacji: 23.782,05 zł,  źródło finansowania: powiat mławski 
Opracowanie wykonane do określenia podstawowych zadań inwestycyjnych w celu racjonalizacji prowadzonych przedsięwzięć oraz
ustalenia planu działania w zakresie infrastruktury budowlanej SP ZOZ w Mławie, uwzględniającej wszystkie zasoby infrastruktury
w  danej  lokalizacji,  aktualnei  planowane  funkcje  działalności  –  z  uwzględnieniem  potrzeb  zdrowotnych  mieszkańców  powiatu
mławskiego  Zamówienie  w  celu  ustalenia  priorytetów  działań  inwestycyjnych,  zaplanowania  prac  i  etapów  ich  realizacji
z uwzględnieniem planu wydatków inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania.

 7.Modernizacja poradni specjalistycznych. Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania przebudowy/rozbudowy budynku Przychodni Specjalistycznej SP 
ZOZ w Mławie, 06-500 Mława, ul. Anny Dobrskiej 1 oraz w celu modernizacji i dostosowania do obowiązujących przepisów, 
wymogów z zakresu prawa budowlanego oraz działalności leczniczej na potrzeby prowadzenia działalności z zakresu 
specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego, rehabilitacji, diagnostyki laboratoryjnej oraz administracji.
Wartość dokumentacji: 79.273,50 zł, źródło finansowania: powiat mławski
PFU do zaplanowanej inwestycji przebudowy/rozbudowy budynku, w którym aktualnie mieszczą się funkcje garaży dla karetek, 
poradni i pracowni specjalistycznych, administracji oraz pomieszczeń ZRM
Budynek zniszczony, niemodernizowany, niefunkcjonalny; pacjenci mają utrudniony dostęp do świadczeń zdrowotnych, 
gabinety zlokalizowane na poziomach powyżej parteru, winda wyeksploatowana, ulega ciągłym awariom, przeciekający dach, 
garaże nie spełniają swoich funkcji – za małe do obecnych gabarytów ambulansów.
Konieczność opracowania dokumentacji w celu przystąpienia do działań mających na celu pozyskanie środków finansowych na 
realizacje inwestycji, planowany tryb ogłoszenia postępowania o zamówienie w trybie
zaprojektuj / wybuduj.

8. Modernizacja poradni POZ. Uzyskano dotację z Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup urządzeń informatycznych  do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych  lub  systemów  łączności,  prowadzenia  i  wymiany  elektronicznej dokumentacji
medycznej, w tym digitalizacji dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej, (zakupiono 4 zestawy komputerowe, oraz 2
urządzenia wielofunkcyjne).
Wartość: 15.888 zł,  źródło finansowania: Mazowiecki Oddział NFZ  12.710,40 zł 
wkład własny SP ZOZ w Mławie : 3.177,60 zl 
Realizacja zdania przyczyniła się do zapewnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, wpłynęła 
też na poprawę warunków pracy i usprawniła proces udzielania świadczeń zdrowotnych. 

9. Budowa Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego z traktem podwyższonego 
reżimu sanitarnego oraz stacją 
Ratownictwa Medycznego.

Opracowano  Program  funkcjonalno-użytkowy  dla  zadania  przebudowy/rozbudowy  budynku  Szpitala  w  celu  modernizacji
i dostosowania do obowiązujących przepisów oraz wymogów z zakresu prawa budowlanego oraz działalności leczniczej Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego wraz z funkcjami towarzyszącymi, wartość dokumentacji: 55.491,45 zł,  źródło finansowania: powiat mławski

PFU  do  zaplanowanej  inwestycji  przebudowy/rozbudowy  budynku,  w  którym  aktualnie  mieszczą  się  Szpitalnego  Oddziału
Ratunkowego  wraz  z  częścią  diagnostyki  radiologicznej  oraz  OIOM-u.  Budynek  niefunkcjonalny;  wyeksploatowany,  wymaga
dostosowania  do  obowiązujących  przepisów  oraz  standardów  udzielania  świadczeń   zdrowotnych.  Konieczność  opracowania
dokumentacji  w  celu  przystąpienia  do  działań  mających  na  celu  pozyskanie  środków  finansowych  na  realizacje  inwestycji  oraz
ogłoszenia postępowania o zamówienie w trybie zaprojektuj  / wybuduj. Ponadto w ramach poprawy infrastruktury SOR SP ZOZ w
Mławie w 2021 roku: 
Uzyskano  dotację  z  Narodowego Funduszu  Zdrowia  na  informatyzację  świadczeniodawców  –  integracja  TOPSOR z  HIS,  źródło
finansowania: Mazowiecki Oddział NFZ, wartość:49.323 zł.
Sprzęt otrzymany z LPR w ramach TOPSOR o wartości: 73.365,97 zł.
Instalacja do cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb oddziałów ratunkowych, wartość: 16.113 zł, dotacja Wojewoda Mazowiecki.
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SPZOZ Mława

wizualizacja przyszłego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Mławie

10. Budowa zaplecza administracyjnego szpitala Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania przebudowy/rozbudowy budynku Przychodni Specjalistycznej SP
ZOZ w Mławie, 06-500 Mława, ul. Anny Dobrskiej 1 oraz w celu modernizacji i dostosowania do obowiązujących przepisów,
wymogów z zakresu prawa budowlanego oraz działalności leczniczej na potrzeby prowadzenia działalności z zakresu
specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego, rehabilitacji, diagnostyki laboratoryjnej oraz administracji.
Wartość dokumentacji: 79.273,50 zł, źródło finansowania: powiat mławski PFU do zaplanowanej inwestycji przebudowy/rozbudowy
budynku, w którym aktualnie mieszczą się funkcje garaży dla karetek, poradni i pracowni specjalistycznych, administracji oraz
pomieszczeń ZRM.  Budynek zniszczony, niemodernizowany, niefunkcjonalny; pacjenci mają utrudniony dostęp do świadczeń
zdrowotnych, gabinety zlokalizowane na poziomach powyżej parteru, winda wyeksploatowana, ulega ciągłym awariom,
przeciekający dach, garaże nie spełniają swoich funkcji – za małe do obecnych gabarytów ambulansów.. Konieczność opracowania
dokumentacji w celu przystąpienia do działań mających na celu pozyskanie środków finansowych na realizacje inwestycji,
planowany tryb ogłoszenia postępowania o zamówienie w trybie zaprojektuj / wybuduj.

11. Modernizacja pomieszczeń i instalacji
„starej części szpitala” – sukcesywnie w 
całym okresie.

W 2021 roku zrealizowano inwestycję „Modernizacja/rozbudowa instalacji tlenowej w Szpitalu SP ZOZ w Mławie
w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych pacjentom w związku z COVID-19” Wartość 225.421,00 zł w 100 %
sfinansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia. Inwestycja polegała na instalacji dodatkowego zbiornika tlenu z
parownicą oraz niezbędnymi urządzeniami, rozbudowie instalacji tlenowej do poszczególnych oddziałów Szpitala
w celu zapewnienia bezpieczeństwa ciągłości dostaw tlenu. Prace modernizacyjne polegały na: wpięciu
i montażu dodatkowego zbiornika tlenu, budowie i modernizacji instalacji, budowie dodatkowych punktów poboru tlenu do
sal pobytu pacjentów zakażonych lub zagrożonych zakażeniem SarsCoV-2. Dzięki inwestycji zwiększyła się dostępność do
terapii tlenowej dla pacjentów z COVID-19 w Szpitalu SP ZOZ w Mławie z 48 do 62 łóżek.  Dzięki realizacji inwestycji
pacjenci powiatu mławskiego mają dostęp do zastosowania szybkiej terapii tlenem. Jest to bardzo ważny aspekt dla chorych
zakażonych wirusem SarsCoV-2, gdyż zachorowania na COVID-19 mogą często prowadzić do groźnych powikłań. Skuteczne
zwalczanie hipoksemii (zbyt niski poziom tlenu we krwi) powoduje dostarczanie większej ilości tlenu do komórek, co
pozwala skuteczniej walczyć z chorobami i stanami zapalnymi.  Inwestycja zapewniła zdecydowanie lepsze zabezpieczenie
pacjentów SP ZOZ w Mławie wymagających tlenoterapii oraz zapewni bezpieczeństwo ciągłości dostaw tlenu. Posiadanie
przez szpital dodatkowego źródła tlenu nie tylko zabezpieczyło potrzeby szpitala w przypadku zwiększonej liczby pacjentów
wymagających tlenoterapii, ale również stanowi awaryjne źródło tlenu w przypadku ewentualnej awarii jednego ze zbiorników.
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5.1 Zwiększenie dostępu
osób z  
niepełnosprawnością
do edukacji, rynku 
pracy, mieszkalnictwa
oraz innych form 
integracji i aktywności
społecznej.

1. Realizacja działań mających na celu
integrację osób niepełnosprawnych, ich
opiekunów i rodzin ze środowiskiem lokalnym
poprzez organizację dofinansowanie wydarzeń
o charakterze integracyjnym,  edukacyjnym,
kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym
i turystycznym.

Powiatowe  Centrum 
Pomocy Rodzinie

Zadania nie realizowano

2. Podejmowanie działań na rzecz aktywnej
integracji społecznej, zawodowej, zdrowotnej
i edukacyjnej osób z niepełnosprawnością,
w tym m.in. organizacja spotkań z doradcą
zawodowym, pracodawcami, specjalistami w
zakresie medycyny, psychologami
i terapeutami.

Zadania nie realizowano

5.2 Zwiększenie 
dostępu do 
rehabilitacji i usług
rehabilitacyjnych

1. Udzielanie dofinansowania do likwidacji
barier funkcjonalnych w miejscu 
zamieszkania osób niepełnosprawnych, 
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków
pomocniczych i przedmiotów 
ortopedycznych, a także usług 
rehabilitacyjnych.

W 2021r. w ramach rehabilitacji społecznej PCPR w Mławie przyznano dofinansowanie dla 501 osób 
niepełnosprawnych, które ubiegały się m.in o dofinansowanie
z PFRON na: Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (141 osób ) 
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznychw tym: bariery  architektoniczne:
w komunikowaniu się bariery techniczne (56 osób) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze (304)

2. Ułatwianie osobom niepełnosprawnym udziału
w turnusach rehabilitacyjnych.

Zadania nie realizowano

3. Dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych oraz ich
opiekunów w turnusach  rehabilitacyjnych

Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonąz elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest 
ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i 
rozwijanie kontaktów społecznych, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań, a także wyrobienie zaradności. Program turnusu powinien zawierać 
elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej, obejmować zajęcia kulturalno - oświatowe, sportowo - 
rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu.
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Powiatowe  Centrum 
Pomocy Rodzinie,

W 2021r. dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych otrzymało łącznie 141
osób w tym 30 osób jako opiekunowie osób niepełnosprawnych, według poniższego zestawienia:
•9  4 osoby dorosłe,
•1  6 opiekunów osób dorosłych,
•1  7 dzieci,
•1  4 opiekunów dzieci.

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze osób z 
niepełnosprawnością.

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych jest jednym z kluczowych 
zadań realizowanych przez Powiat. Dofinansowanie powyższych przedmiotów wiąże się ze wsparciem codziennego funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych oraz procesem ich usprawniania. Dofinansowaniem objęto przede wszystkim koszty zakupu:
▪ aparatów słuchowych, wkładek usznych, systemów wspomagających słyszenie,
▪ protez modularnych, protez podudzia, ▪ pończoch kikutowych,
▪ ortez i obuwia do ortez,
▪ obuwia ortopedycznego,
▪ balkoników,
▪ wózków inwalidzkich, w tym: wózków inwalidzkich specjalnych,
▪ kuli łokciowych,
▪ materacy, poduszek p/odleżynowych,
▪ pionizatorów,
▪ aparatu szynowo-opaskowego,
▪ gorsetu korekcyjnego,
▪ zbiorników na insulinę, sensorów i elektrod do systemu ciągłego monitorowania glikemii,
▪ cewników, pieluchomajtek i innych środków pomocniczych,
▪ rowery rehabilitacyjne.
Do PCPR wpłynęło 561 wniosków. Pozytywnie 
rozpatrzono 295 wniosków z tego:
267 wniosków osób dorosłych
28 wniosków dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Sprzęt rehabilitacyjny: W 2021 roku wpłynęło 11 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono  9 wniosków.

5. Poprawa opieki medycznej dla osób
z  niepełnosprawnością.

Zadania nie realizowano

6. Wsparcie rozwoju działalności 
Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Mławie.

Zadania nie realizowano

7. Dokształcanie kadr pomocy społecznej, 
pracowników instytucji i wolontariuszy z zakresu 
metod wspierania osób z niepełnosprawnością.

Zadania nie realizowano

8. Zakup samochodu przewozu uczestników 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, środki i 
współfinansowanie z PFRON w ramach programu
„Wyrównanie różnic między regionami.

Zadania nie realizowano
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9. Zakup samochodu do przewozu 
uczestników ŚDS, środki 
współfinansowane z PFRON

Środowiskowy  Dom 
Samopomocy w Mławie
(dot. pkt. 9)

Dyrektor ŚDS w Mławie informuje, że wniosek o dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach obszaru D
„Program wyrównywania różnic między regionami III” dot. zakupu nowego samochodu służącego do przewozu uczestników
Domu, nie został złożony w 2021 r.
Powyższy wniosek pn. „Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością
z  powiatu  mławskiego – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie”, złożono  w Starostwie  Powiatowym
w Mławie w dniu 7 lutego 2022 r.
Celem projektu jest likwidacja barier transportowych, dowóz osób z niepełnosprawnością na zajęcia aktywizująco- wspierające,
rehabilitację  społeczną do  ŚDS w Mławie  oraz  odwiezienie uczestników do  domu  po  zakończonych zajęciach, dowóz
uczestników na spotkania integracyjne do innych zaprzyjaźnionych Ośrodków, zapewnienie w/w osobom transportu na basen, do
kina oraz wycieczki krajoznawcze.
Koszt realizacji projektu:
Łączny koszt realizacji projektu: 158 900,00 zł.
Własne środki przeznaczone na  realizację projektu: 39  725,00 zł. Wnioskowana kwota
dofinansowania ze środków PFRON: 119 175,00 zł.

5.3 Likwidacja barier 
architektonicznych, 
komunikacyjnych, 
transportowych i 
społecznych

1. Przystosowanie funkcjonowania instytucji 
użyteczności publicznej do potrzeb i 
ograniczeń osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności w szczególności poprzez 
zaopatrzenie budynków w oznakowanie i 
urządzenia ułatwiające osobom 
niepełnosprawnym komunikację, a także 
zapewnienie odpowiedniej obsady stanowisk 
przez pracowników posługujących się 
językiem migowym.

Środowiskowy  Dom 
Samopomocy w Mławie

Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy mieści się w Mławie przy  ul. Słowackiego 16. Dojazd i dostęp do budynku – droga
utwardzona. ŚDS nie ma wyodrębnionego własnego parkingu. Zatoczka, w której parkują samochody położona od ul. Waryńskiego,
jest ogólnodostępna, również dla mieszkańców tej ulicy.
Środowiskowy Dom Samopomocy usytuowany jest na niskim parterze, w budynku trzykondygnacyjnym Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Mławie, do którego prowadzą odrębne wejścia. Za bramą budynku znajduje się utwardzony plac, na
którym parkuje samochód dowożący uczestników na zajęcia.
Przed wejściem do placówki zawieszona jest tablica informacyjna. Przy wejściu, po prawej stronie drzwi, znajduje się dzwonek
alarmujący pracownika w przypadku chęci uzyskania pomocy. Przed budynkiem umiejscowiony jest podjazd dla osób
poruszających się na wózku inwalidzkim. Podjazd wyposażony w niskie nachylenie, na które można wjechać z pozycji chodnika.
Drzwi wejściowe są dwupłatowe, całkowicie przeszklone.
Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do obszernego korytarza, który pozwala na swobodne manewrowanie wózkiem
inwalidzkim. Wewnątrz budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne.
Wejście pozbawione jest barier architektonicznych. Wewnątrz budynku, po jednej stronie drzwi wejściowych znajdują się dwa
stopnie schodowe, zaś przy drugim płacie drzwi jest pochylnia przeznaczona dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Pomieszczenia
ŚDS-u, w tym pomieszczenia sanitarne (łazienka i toalety), pozbawione są barier architektonicznych i wyposażone są w udogodnienia
umożliwiające funkcjonowanie osobom  z niepełnosprawnością ruchową, np. szerokie drzwi umożliwiające wjazd osoby na wózku
inwalidzkim, są zamontowane uchwyty, w brodziku jest zamontowane krzesełko. Przy schodach, pochylni i podjeździe zamontowane
są barierki. W budynku nie ma progów. ŚDS w Mławie nie zapewnia pomocy tłumacza języka migowego. Osoba, która zamierza
skorzystać z usług tłumacza migowego zobowiązana jest zgłosić ten fakt do dyrektora Domu w terminie co najmniej na 3 dni robocze
przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i 

słabowidzących. Pomoc w zakresie poruszania się i funkcjonowania w placówce osób niewidomych lub niedowidzących świadczą 
pracownicy ŚDS-u.W 2021 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie zapewniał 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 r.: 
w trakcie roku – 2202 osoby,
w ciągu miesiąca 245 osób (średnio).
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2. Likwidacja barier architektonicznych i 
transportowych (budowa miejsc parkingowych, 
podjazdów, przejść dla pieszych itp.).

Powiatowe  Centrum 
Pomocy Rodzinie,

Likwidacja barier wynikających z indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych jest jednym z ważniejszych zagadnień związanych
z realizacją zadań Powiatu na rzecz osób z problemem niepełnosprawności. Wysokie koszty likwidacji barier, często związanych
z adaptacją mieszkań i domów lub zakupem specjalistycznego sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie, sprawiają, że szczególnie istotne
staje się wsparcie finansowe przedsięwzięć skierowanych na ich likwidację.

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
Likwidacja barier wynikających z indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych jest jednym z ważniejszych zagadnień związanych
z realizacją zadań Powiatu na rzecz osób z problemem niepełnosprawności. Wysokie koszty likwidacji barier, często związanych
z adaptacją mieszkań i domów lub zakupem specjalistycznego sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie, sprawiają, że szczególnie istotne
staje się wsparcie finansowe przedsięwzięć skierowanych na ich likwidację.

W ramach tego zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
•przystosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez demontaż brodzika i  montaż natrysków z wyprofilowanym spływem do kratki
ściekowej wraz z siedziskami prysznicowymi, rozebranie podłóg i ułożenie antypoślizgowych płytek podłogowych, demontaż umywalek oraz wc i montaż
umywalki oraz wc dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż poręczy,

•poszerzenie drzwi oraz montaż drzwi automatycznie przesuwnych tak, aby osoba niepełnosprawna mogła swobodnie poruszać się w obrębie mieszkania,
•budowę podjazdu wraz z balustradą przed domem dla potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,
• dostosowanie schodów do potrzeb osoby niepełnosprawnej,                                                                                                                                     

 •z    zakup podnośnika, krzeseł schodowych, łóżka rehabilitacyjne roweru tandem, schodołazu,                                                                     

 •z  zakup laptopów, komputera stacjonarnego, tableta, smartfonów, myszy bezprzewodowych, budzika wibrującego, urządzenia do obsługi komputera 
za pomocą wzroku, urządzeń do sterowania wzrokiem wraz z uchwytami, oprogramowań do komunikacji wspomagającej i alternatywnej, 
oprogramowania dla użytkowników urządzeń sterowanych wzrokiem.

Na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych wpłynęło 79 wniosków. Pozytywnie 
rozpatrzono 57 wniosków.

Wypłacono dofinansowanie dla 56 osób (jedna umowa została rozwiązana).

z tego:na bariery architektoniczne 28 osób,na bariery techniczne 15 osób,w komunikowaniu się 13 osób.
W 2021r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie realizowało program pilotażowy „Aktywny samorząd”. Celem głównym programu jest 
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do 
edukacji.
W ramach tego projektu 47 osób niepełnosprawnych otrzymało dofinansowanie na:
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,z 
dysfunkcją narządu ruchu;
- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowa do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z 

dysfunkcją narządu ruchu;
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób 

niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych;
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją 

narządu wzroku;
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób ze znacznym 

lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;

- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób niepełnosprawnych 
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z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym;
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie

elektrycznym;
- pomoc w zakupie protezy kończyny dolnej, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania  

techniczne;
- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania 

elektrycznego do wózka ręcznego;

3. Pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu 
problemów osób z niepełnosprawnością i ich 
rodzin (informacja i poradnictwo).

Powiatowe  Centrum 
Pomocy Rodzinie,

Pracownicy PCPR udzielają osobom zgłaszającym się informacji o prawach i uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej, 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz kierują do odpowiednich instytucji.

4. Podnoszenie świadomości osób z 
niepełnosprawnością i ich rodzin w 
kwestii przysługujących im praw i 
uprawnień.

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności, którego zadaniem jest:
1. Rozpatrywanie wniosków dotyczących:

1) wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności składanych przez osoby powyżej 16 roku życia między innymi w celu:
•odpowiedniego zatrudnienia,
•szkolenia,
•z zatrudnienia w zakładzie aktywizacji zawodowej,
•uczestnictwa w terapii zajęciowej,
•konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze,
•korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji tj. korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, 
rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
•uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego,
•uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
•uzyskania karty parkingowej,
•uzyskania dodatku mieszkaniowego.

2) wydania orzeczeń o niepełnosprawności składanych przez opiekunów dzieci do 16 roku życia w celu:
•uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
•uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego,
•uzyskania karty parkingowej,
•uzyskania dodatku mieszkaniowego,
•konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające  funkcjonowanie,
•korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i 
rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz
inne placówki).
2. Wydawanie legitymacji:
•dokumentujących stopień niepełnosprawności, osobom powyżej 16 roku życia,
•dokumentujących niepełnosprawność, opiekunom dzieci do 16 roku życia.
Do 31 grudnia 2021 roku Powiatowy Zespół na podstawie ważnych orzeczeń wystawił ogółem 138
legitymacji, w tym:

- 22 legitymacji dzieciom posiadającym niepełnosprawność,

- 116 legitymacji dorosłym, posiadającym stopień niepełnosprawności
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Powiatowe  Centrum 
Pomocy Rodzinie,

3. Wydawanie  kart  parkingowych  osobom  niepełnosprawnym  zaliczonym  do  znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia mającym znacznie ograniczone możliwości 
samodzielnego poruszania się oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych 
mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
W związku z powyższym w 2021 roku Powiatowy Zespół wydał 152 karty parkingowe osobom 
niepełnosprawnym oraz 4 karty parkingowe placówkom. W 2021r. do Powiatowego Zespołu wpłynęło łącznie 1.124
wnioski.
W oparciu o złożoną wraz z wnioskami dokumentację medyczną, wytworzone w toku postępowania orzeczniczego 
dokumenty tj. oceny specjalistów Zespołu oraz badanie lekarskie podczas pracy składów orzekających, Powiatowy Zespół
w Mławie w 2021 roku wydał następującą liczbę orzeczeń:
a) 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;
b) osobom poniżej 16 roku życia – 185 ogółem w tym:
- 170 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 14 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 1 o odmowie ustalenia niepełnosprawności, 
co łącznie daje 1.066 orzeczeń w 2021r.

5. Udostępnienie budynku Komendy 
Powiatowej
Policy w Mławie dla interesantów -
osób niepełnosprawnych  ruchowo.

Zadania nie realizowano

5.4 Dostosowywanie 
oferty edukacyjnej do 
potrzeb dzieci i 
młodzieży
z  niepełnosprawnościami

1. Umożliwienie pobierania nauki we 
wszystkich szkołach prowadzonych przez 
powiat mławski dzieciom i młodzieży 
niepełnosprawnej zgodnie z 
indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i
edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 
Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi 
oraz szczególnie uzdolnionymi.

Wydział Edukacji i 
Zdrowia
oraz
Specjalny Ośrodek
Szkolno  wychowawczy

W SOSW w Mławie nauczanie odbywa się zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz
predyspozycjami uczniów zapisanych w orzeczeniu  o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na podstawie indywidualnego
programu edukacyjno- terapeutycznego tworzonego po rozpoznaniu indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

2. Zapewnianie wczesnego rozpoznawania 
deficytów u dzieci, kierowanie na badanie i 
wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Prowadzenie działań 
informacyjnych w zakresie wspierania i 
kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.

Do SOSW w Mławie rekrutowani są uczniowie i dzieci na wszystkich etapach edukacyjnych, tj. w przedszkolu, szkole
podstawowej, szkole branżowej I stopnia, szkole przysposabiającej do pracy, na podstawie wydanych w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
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3. Zapewnienie warunków umożliwiających 
stosowanie specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych 
kształceniem specjalnym. Umożliwianie 
dzieciom i młodzieży objętych kształceniem 
specjalnym nabywania umiejętności 
przydatnych w codziennej egzystencji oraz 
objęcie ich zajęciami specjalistycznymi 
zgodnie z niepełnosprawnością. Rozwijanie 
współpracy
szkół zawodowych z pracodawcami.

Organizację nauki dla uczniów z niepełnosprawnościami określa Ustawa prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra
Edukacji  Narodowej  z dnia  9  sierpnia  2017  r.  w sprawie  warunków organizowania  kształcenia, wychowania  i  opieki  dla  dzieci  i
młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578
ze  zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca  2018 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie  warunków
organizowania  kształcenia, wychowania  i  opieki  dla  dzieci  i młodzieży  niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz.1485 ze zm.).
W  swojej pracy nauczyciele uwzględniają indywidualne możliwości uczniów na  każdym  etapie kształcenia. Poprzez stosowanie
różnorodnych metod nauczania uczniowie nabywają umiejętności wiedzy oraz umiejętności przydatnych w codziennej egzystencji.
Zajęciami  specjalistycznymi obejmowani są wszyscy  uczniowie. Rodzaj zajęć specjalistycznych jest wskazany  w orzeczeniu
o  potrzebie kształcenia specjalnego.  W  SOSW w Mławie  prowadzone są zajęcia specjalistyczne  w dziedzinie: logopedii,
neurologopedii,  fizjoterapii, terapii behawioralnej,  terapii  sensorycznej,  terapii  pedagogicznej,  terapii psychologicznej,
surdopedagogiki, tyflopedagogiki, symultaniczno- sekwencyjnej nauki czytania, terapii ręki, terapii biofeedback EEG, dogoterapii.
Od kilku lat uczniowie Szkoły branżowej I stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczęszczają na zajęcia praktyczne do lokalu
gastronomicznego „Fala Smaku” mieszczącego się na terenie MOSiR w Mławie. Zajęcia odbywają się cyklicznie
– raz w miesiącu. Dzięki podjętej współpracy  młodzież  Ośrodka ma  możliwość doskonalenia swoich umiejętności w prawdziwej
restauracji. Uczniowie wykonują pracę na  każdym  etapie  procesu produkcyjnego: przygotowalni  wstępnej i właściwej, kuchni,
zmywalni naczyń, ekspedycji. Zajęcia mają charakter integracyjny. Klasy branżowe (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim)  pomagają swoim koleżankom i kolegom ze  szkoły Przysposabiającej do Pracy (uczniom z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym). Celem podjętej współpracy jest przygotowanie młodzieży do wykonywania w przyszłości
pracy zawodowej, współpraca w grupie i  stosowanie  zasad  bezpieczeństwa i higieny  pracy podczas zajęć praktycznych w lokalu
gastronomicznym. Integracyjna forma zajęć ma na celu budowanie zaufa     nia i bezpieczeństwa pracy w grupie, wzajemnego poczucia
więzi i kształcenie umiejętności współpracy. Szkoła branżowa I stopnia i Szkoła  Przysposabiająca do Pracy współpracuje  również
z innymi pracodawcami na rynku lokalnym,  m.in.: „Cukiernia  Fantazja”, „Restauracja Ambrozja”, „Restauracja United Chicken”.
Uczniowie mają okazję do poznania różnych miejsc pracy, ciekawych zawodów i interesujących ludzi.

5.5 Tworzenie systemu
środowiskowego  wsparcia

1. Zagwarantowanie osobom z 
niepełnosprawnością prawa do 
reprezentacji własnego środowiska, 
edukacja społeczna oraz przełamywanie 
barier społecznych związanych z 
niepełnosprawnością.

Wydział Edukacji i 
Zdrowia

Forma wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – uczestników ŚDS w Mławie, w 2021
r. polegała na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania
w życiu codziennym. W/w wsparcie było realizowane w oparciu o następujące 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 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.).

2. Kształtowanie wśród społeczeństwa 
postaw i zachowań sprzyjających integracji 
oraz stwarzanie warunków do pełnego 
uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w 
życiu społecznym.

ŚDS 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. Ponadto, ŚDS organizował w 2021 r. spotkania okolicznościowe
i integracyjne, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów np. marynarzem, policjantami, strażakami, leśnikiem. Ośrodek
współpracował z rodzinami/opiekunami w zakresie kształtowania odpowiednich postaw wobec uczestników, współpracował
z innymi podmiotami i osobami działającymi w obszarze udzielania pomocy, a także podtrzymywał kontakt z byłymi
uczestnikami ŚDS w Mławie.
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3. Promocja zatrudnienia 
osób z 
niepełnosprawnością.

Powiatowy Urząd
Pracy

PUP w Mławie od kilku lat podejmuje działania zmierzające do wypromowania potencjału zawodowego osób z 
niepełnosprawnościami, których efektem jest wypełnienie luk kadrowych lokalnych pracodawców. Projekt własny pn. „Potencjał 
zawodowy osób z niepełnosprawnościami" to kampania promująca zatrudnienie tej grupy osób. Polega głównie na pracy klienta  
z doradcą zawodowym przygotowanym merytorycznie do prowadzenia rozmów doradczych z tymi osobami oraz z pracodawcami
w celu wypracowania motywacji do podjęcia pracy oraz korzyści płynących z zatrudnienia. W ramach tych działań w 2021 roku    
1 osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności ukończyła szkolenie zawodowe, 5 osób odbywało staż, 69 bezrobotnych 
podjęło pracę, w tym 6 osób w ramach pomocy subsydiowanej oraz 4 osoby rozpoczęły działalność gospodarczą.
Z końcem 2020 roku PUP w Mławie przejął od Starostwa Powiatowego w Mławie merytoryczną realizację rehabilitacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarejestrowanych
jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostających w zatrudnieniu. W 2021 roku w dyspozycji posiadaliśmy kwotę 200 
000 zł w ramach środków PFRON- w ramach tych środków oferowaliśmy wsparcie na zwrot wydatków na instrumenty i usługi 
rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy osoby niepełnosprawnej oraz finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.
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 
PFRON pracodawca wystąpił do PUP o rozwiązanie tej umowy.

4. Współpraca z lokalnymi partnerami rynku
pracy w zakresie aktywizacji zawodowej 
w/w osób.

Głównym kanałem współpracy z pracodawcami w promowaniu zatrudniania bezrobotnych osób z niepełnosprawnością jest
pośrednictwo pracy oraz strona internetowa naszego Urzędu. Kontakty z pracodawcami obejmują promocję usług Urzędu oraz
możliwości kompleksowego wsparcia oferowane przez naszą jednostkę, w tym promują zatrudnienie osób
z niepełnosprawnościami. W ubiegłym roku doradcy klienta instytucjonalnego zrealizowali łącznie 1993 kontakty z lokalnymi
pracodawcami.
Na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktualności” zamieściliśmy w 2021 roku 8 artykułów i ogłoszeń dotyczących
promowania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, ponadto na stałe funkcjonuje zakładka
„Dla pracodawców i przedsiębiorców- Zatrudnianie niepełnosprawnych”, zawierająca wszelkie informacje dotyczące
aktywizacji zawodowej w/w osób.

5. Budowa, wyposażenie i oddanie do użytku
Centrum  Opiekuńczo-Mieszkalnego.

Zadanie zrealizowano. Dnia 13.12.2021 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych i zakończenia
zadania  inwestycyjnego

5.6 Poprawa dostępności
i jakości usług 
specjalistycznej 
placówki  edukacyjnej

1. Zakup samochodu do przewozu uczniów, 
środki współfinansowane z PFRON w 
ramach programu
„Wyrównanie różnic między regionami”.

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. 
Janusza Korczaka  w 
Mławie

realizację tego działania planuje się
w roku 2022.

2. Stworzenie nowego placu zabaw dla dzieci
z niepełnosprawnością ruchową.

Podjęto próbę współpracy z Fundacją ORLEN oraz z Fundacją NIVEA, wystosowano pismo
o wsparcie finansowe gdyż środki własne jednostki nie są wystarczające na zakup wyspecjalizowanych oraz atestowanych 
huśtawek na plac zabaw.

3. Zaadoptowanie wjazdu na parking dla
autobusów przywożących dzieci do 
szkoły by zwiększyć bezpieczeństwo 
dzieci.

Zadania nie realizowano

4. Zagrodzenie wjazdu od ulicy Słowackiego 
16 do SOSW

Zadania nie realizowano
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6.1 Podnoszenie jakości 
oferty
edukacyjnej

2. Rozszerzenie oferty szkół w zakresie 
nauki języków obcych. Możliwość nauki 
kilku języków z wykorzystaniem 
interaktywnych metod nauczania ora 
pogłębianie znajomości języków poprzez 
nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów 
międzynarodowych dzieci i młodzieży.

Zespół Szkół Nr 3 W Zespole Szkół Nr 3 w Mławie w zakresie tego działania podczas w/w okresu nastąpił rozwój technologiczny w zakresie nauki
języków obcych nowożytnych poprzez wykorzystanie interaktywnych metod nauczania takich jak:
- korzystanie z e-podręczników do nauki języka angielskiego wydawnictwa Pearson Focus 1, Focus 2, Focus 3 oraz
wykorzystywanie tablic interaktywnych, tabletów graficznych znajdujących się w salach lekcyjnych,
- udział w młodzieży i nauczycieli w warsztatach językowych on-line prowadzonych przez rodzimych użytkowników
języka w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego „Nauka bez granic”,
- nauka słownictwa języków obcych na platformie „Insta.Ling” gdzie uczniowie, rodzice nauczyciele mogą kontrolować
postępy z zakresu przyswajania tematów leksykalnych,
- nauka języka obcego w szkole za pomocą metody CLIL – zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego, opartego
na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest
rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Istotne
cechy tej metody to: systematyczna praca w grupie, dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów, nauka
poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego,
słownictwo przydatne na lekcji CLIL, użycie języka obcego i rodzimego w nauczaniu zintegrowanym. Podczas zajęć stosowano
różne formy: nauczanie w grupie, praca w grupach roboczych, warsztaty i prezentacje video, muzyki i obrazów,
Tego typu forma nauczania języka obcego nowożytnego okazała się niezwykle przydatna podczas nauki zdalnej w roku
szkolnym 2020/2021. Zajęcia miały przede wszystkim charakter ćwiczeniowy, warsztatowy, co pozwalało na praktyczne
wykorzystywanie wiedzy teoretycznej. W tej metodzie uczeń skoncentrowany jest na pozyskiwaniu merytorycznych informacji
wykorzystując swoje umiejętności językowe.

Liceum
Ogólnokształcące  im.
S. Wyspiańskiego w 
Mławie

Informacja o realizacji zadań w obszarze” Społeczeństwo” dot. 6.1.2. Rozszerzenie oferty szkół w zakresie nauki języków
obcych. Możliwość nauki kilku języków z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania oraz pogłębianie znajomości
języków poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych dzieci i młodzieży. Szkoła w swojej ofercie
posiada dwujęzyczne nauczanie - profil medyczny.
Możliwości nauki kilku języków z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania oraz pogłębianie znajomości języków
poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych dzieci i nauczycieli. W dniu 27 września 2021r. w naszym
liceum odbył się Europejski Dzień Języków Obcych. Była to wspaniała okazja do spotkań, refleksji nad koniecznością nauki
języków obcych, których znajomość daje wiele korzyści. Nieograniczone porozumiewanie się z ludźmi z całego świata,
studiowanie za granicą czy podjęcie ciekawej pracy.
1  rozszerzenie oferty szkól w zakresie nauki języków obcych -umożliwienie nauki języka obcego na poziomie dwujęzycznym
- j. angielski

 -oferta językowa (język angielski, niemiecki)
 -stworzenie klas z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego
 -umożliwienie nauki drugiego języka 

2.Nauka języków obcych
z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania-zakup nowoczesnego sprzętu technicznego w pracowniach językowych, umożliwiających
stosowanie interaktywnych metod nauczania TIK ( słowniki interaktywne, filmy, interaktywne portale edukacyjne, wydawnictwa
wprowadzające ebooki LektorKlett, Edilingua oraz inne narzędzia do ćwiczenia poprawnej wymowy, utrwalania słownictwa i rozwijania
rozumienia ze słuchu, )
- komputery z łączem internetowym

- głośniki

- Realizacja edukacyjnych projektów internetowych e Twinning;
Udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym eTwinning jest sam w sobie oryginalną metodą nauczania, angażującą                  w bardzo dużym
stopniu wszystkich uczestników. O innowacyjności przedsięwzięcia Quo vadis…Europa? świadczy dobór               i zastosowanie odpowiednich
form, metod pracy oraz narzędzi TIK: Genially, Issuu, Tricider, Survio, Animoto, Storyboardthat, Slidetalk, Skype, Facebook, narzędzia
TwinSpace.
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3. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych dzieci i nauczycieli- udział w spotkaniu online
z uczniami z Belgii.
Podczas wideokonferencji uczniowie odbyli rozmowę na temat kraju w jakim mieszkają, a także o codziennych zwyczajach,
tradycjach, szkołach oraz zainteresowaniach.
- utrzymywanie kontaktów w ramach programu eTwinning z młodzieżą zagranicą.
- Szkoła otrzymała Krajową Odznakę Jakości dla projektu eTwinning „Europäisches Kulturerbe – virtuell und doch hautnah”
Projekt „Europäisches Kulturerbe – virtuell und doch hautnah“ był przedsięwzięciem realizowanym w roku 2020/ 2021 w
języku niemieckim i angielskim przez grupę 30 uczniów/ uczennic I LO w Mławie pod opieką nauczyciela germanisty (Edyta
Dobiesz-Jąderko) i anglisty (Jolanta Mieszanek).

Zespół Szkół Nr 1 Rozszerzenie ofert szkół w zakresie nauki języków obcych. Możliwość nauki kilku języków z wykorzystaniem interaktywnych
metod nauczania oraz pogłębienie znajomości poprzez nawiązywanie i utrzymanie kontaktów międzynarodowych dzieci
i młodzieży.
W Zespole Szkół zrealizowano:
- udział w projekcie POWER VET „zagraniczne staże szansą na wsparcie kluczowych zawodów ZS1 Nr1 w Mławie,
- udział w projekcie Projekt Programu ERASMUS Plus „ Kształcenia i szkolenia zawodowe Akcja I”
- udział w projekcie AKTYWNA TABLICA,
- udział w projekcie „Zawód drogą do przyszłości”,
- udział w projekcie „Poznaj Polskę”,
- dodatkowe zajęcia z kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych w ramach projektu „Zwiększenie potencjału szkół
zawodowych Na Mazowszu”.

Zespół Szkół Nr2 W Zespole Szkół nr 2 w Mławie w zakresie tego działania podczas w/w okresu nastąpiło:
- korzystanie z e-podręczników do nauki języka angielskiego wydawnictwa Pearson Focus 1, Focus 2, Focus 3,
- realizacja dodatkowych godzin języka angielskiego w ramach projektu ,, Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów
i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego. Głównym celem zajęć jest wyposażenie uczniów
w praktyczne umiejętności językowe pozwalające na załatwienie spraw urzędowych. Realizowane zajęcia w ramach tego projektu
pozwalają zwrócić uwagę uczniów na najczęściej popełniane błędy wynikające z różnych systemów językowych, różnice
pomiędzy potocznym a urzędowym językiem    oraz praktyczne wykorzystanie zaawansowanych struktur językowych.
Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką.
Otwiera drzwid o zdobywania umiejętności poprzez doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku  angielskim. Pobudza
również aktywność dzieci, uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwie postawy i charakter młodego człowieka
- realizacja projektu Erasmus + mobilność edukacyjna projekt pod tytułem: ,,Praktyki zawodowe szansą na lepszy start”.
Uczestnicy projektu wzięli udział w przygotowaniu kulturowym, językowym, pedagogicznym oraz w wyjeździe wraz
z opiekunami do Grecji celem realizacji staży zawodowych związanych z danym kierunkiem kształcenia, gdzie doskonalili
m.in.umiejętności językowe.

Zespół Szkół Nr4 W szkole nauczane są 3 języki obce. Językiem obowiązkowym jest język angielski natomiast jako drugi do wyboru jest język
niemiecki lub język rosyjski. Nauka języka obcego odbywa się w pracowniach wyposażonych w środki audiowizualne, w tablice
interaktywne lub monitory interaktywne. Szkoła przystąpiła do projektu Erasmus+. W ramach projektu grupa młodzieży
z Technikum Nr 4 realizowała praktyki zawodowe w Grecji. Wyjazd dał szansę na pogłębienie znajomości języka angielskiego,
ponieważ w tym języku odbywała komunikacja na terenie Grecji.

25



Załącznik Nr 2 do Raportu

Nazwa Zadania Działania Realizacja Stan Realizacji

6.2 Rozwój oferty w 
zakresie szkolnictwa  
ogólnokształcącego

1. Stworzenie systemu wspierania 
młodzieży oraz nauczycieli w równym 
dostępie do oferty edukacyjnej, czyli 
wyrównywania szans edukacyjnych

Liceum
Ogólnokształcące  im.
S. Wyspiańskiego w 
Mławie

Współpraca nauczycieli językowców z pedagogiem szkolnym w celu ustalenia pracy z uczniami posiadającymi
orzeczenia  poradni  psychologiczno-pedagogicznej
- przeprowadzanie testów diagnozujących wiadomości i umiejętności uczniów klas pierwszych
- prowadzenie dodatkowych zajęć (konsultacje przedmiotowe).
Nowe propozycje działań to Projekt Edukacyjny STEM Politechniki Warszawskiej Science, Technology, Engineering,
Mathematics 2021/2022. W ramach tego projektu w dniu 06.12.2021 r. zdolni uczniowie klas  2B, 2C, 3Cp, 3Bp zmagali się
z zadaniami konkursowymi z fizyki, matematyki i informatyki o różnym stopniu trudności. Kwalifikacja do kolejnych etapów
zapewnia warsztaty edukacyjne prowadzone przez pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej lub pracowników
Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów w Warszawie.

2. Stworzenie warunków dostępu do 
nowych technologii w procesie 
kształcenia ponadgimnazjalnego  i  
ponadpodstawowego.

W ramach realizacji działań 6.2.2 „Stworzenie warunków dostępu do nowych technologii w procesie kształcenia
ponadgimnazjalnego i ponadpodstawowego.” z obszaru – społeczeństwo zapisanych w Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego
2021 – 2027 w roku szkolnym zrealizowano działania, których celem było dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku pracy,
wskaźników demograficznych i pojawiających się trendów na poszczególne kierunki nauki.
Działania z zakresu 6.2.2 „Stworzenie warunków dostępu do nowych technologii w procesie kształcenia
ponadgimnazjalnego.”
1.Stworzenie warunków dostępu do nowych technologii w procesie kształcenia ponadgimnazjalnego.
 •   Zakup  projektorów
•Zakup  komputerów
Wyposażenie szkoły w elektroniczne nośniki informacji
•Korzystanie z Internetowego systemu TEAMS

3. Stworzenie warunków do powszechnego      
i taniego dostępu do oświaty na szczeblu 
ponadgimnazjalnym i ponadpodstawowym 
zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami 
młodzieży.

W ramach realizacji działań 6.2.3. Stworzenie warunków do powszechnego i taniego dostępu do oświaty na szczeblu
ponadgimnazjalnym i ponadpodstawowym zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami młodzieży.
W szkole odbyły się zajęcia doskonalące, pogłębiające wiedzę i rozwijające zainteresowania uczniów
prowadzone przez nauczycieli.
Konsultacje z wosu, geografii, języka polskiego, zajęcia z fizyki, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z chemii, koło z języka
niemieckiego, koło z matematyki, koło z języka polskiego, koło z wosu, spotkania w ramach przygotowania do Jasełek.

4. Stworzenie nowoczesnej szkolnej sieci 
bezprzewodowej, która powinna ułatwić 
dostęp do sieci Internet w całym budynku 
szkoły i oferować taką przepustowość, aby 
wszyscy mieli swobodny dostęp do usług 
świadczonych za pomocą sieci.

W szkole zostały zamontowane nowe nadajniki WIFI dzięki którym uczniowie mają lepszy dostęp do sieci Inter

6.3 Podnoszenie 
kwalifikacji kadry  
pedagogicznej

1. Diagnozowanie, opracowanie i prowadzenie 
kursów doskonalących dla nauczycieli w zakresie 
metodyki przedmiotów zawodowych i 
ogólnokształcących, w tym (a) Organizowanie 
konferencji, kursów doskonalących, warsztatów dla 
nauczycieli i kadry kierowniczej, (b) Prowadzenie 
doradztwa w miejscu pracy nauczycieli: rad 
szkoleniowych, gminnych konferencji 
metodycznych, (c) Praca z uczniem zdolnym (m. in. 
udział w konkursach, w projektach edukacyjnych, 
organizacja warsztatów 

Powiatowy  Ośrodek 
Doskonalenia 
Nauczycieli

W okresie styczeń-czerwiec 2021 r. została przeprowadzona diagnoza potrzeb klientów naszego ośrodka. Wyniki badań posłużyły nam na
przygotowanie oferty na rok 2021/2022. W PODN w Mławie zorganizowaliśmy poniżej wymienione konferencje:

„Edukacja w kryzysie. Praca w szczególnych warunkach, potrzeby i zagrożenia”,
„Zarządzanie placówką edukacyjną w systemie zdalnego nauczania”, „Skuteczność dyrektora – lidera w obecnym czasie”, „Nauczyciel-Dziecko-
Rodzic”, „Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego po powrocie do szkoły”,
„Kształcenie nauczycieli języków obcych”. Wiele form zorganizowano dodatkowo z inicjatywy władz oświatowych , pracowników JST oraz w związku
z zamówieniami dyrektorów szkół i placówek. Były to cykliczne, miesięczne szkolenia dla początkujących dyrektorów: „Akademia Młodego
Dyrektora”, dla początkujących nauczycieli – „Akademia Młodego Nauczyciela” oraz
wychowawców – „Akademia Wychowawcy”. Priorytetowym działaniem PODN w roku 2020/2021 było wsparcie nauczycieli   i dyrektorów szkół w
wykorzystaniu w procesach edukacyjnych narzędzi zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. W roku 2021 wspólnie z MDDP
Akademia Biznesu kontynuowaliśmy realizację bezpłatnych szkoleń dla dyrektorów                 
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przedmiotowo- metodycznych dla uczniów     
i ich opiekunów), (d) Aplikowanie o środki 
zewnętrzne na szkolenia dla nauczycieli i 
udział w szkoleniach dofinansowanych ze 
środków unijnych.

Powiatowy  Ośrodek 
Doskonalenia 
Nauczycieli

i nauczycieli „Trener procesu wspomagania” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
Otrzymaliśmy również grant pn. „Wsparcie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w
realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość”. W ramach grantu w lipcu i sierpniu
obyły się szkolenia dla doradców metodycznych, natomiast dla nauczycieli szkolenia przeprowadzono w
miesiącach wrzesień-listopad 2021 r. Łącznie w ramach grantu przeszkolono 168 osób, w tym 15 doradców
metodycznych oraz 154 nauczycieli.
Zorganizowane były również Powiatowe konkursy:

- „Młody  Matematyk”
- „Cudze chwalicie, swego nie znacie”
- „Bezpieczni w sieci”
- „Lekturowe Memy”
- „Moje malowanie”

Na potrzeby szkół i placówek oświatowych realizujemy szkoleniowe rady pedagogiczne
„Szyte na miarę” w roku 2021 zorganizowaliśmy 32 rad szkoleniowych na tematy m.in.:
•Ocenianie i wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
•Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej,
•Jak  skutecznie realizować podstawę programową w formie zdalnej,
•Programy i aplikacje do tworzenia map myśli,
•Office 365+ MS Teams w pracy nauczycieli,
•Trening radzenia sobie ze stresem, relaksacja.

2. Rozszerzanie usług edukacyjnych w 
celu uzyskania dodatkowych 
kwalifikacji, w tym opracowanie i 
realizacja programu kształcenia 
nauczycieli na studiach podyplomowych
przy współpracy uczelni wyższej.

Na zlecenie szkół przeprowadzony został proces kompleksowego wspomagania, który  trwał 7 miesięcy. W tym obszarze
współpracowaliśmy z 5 szkołami. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie przy współpracy Uczelni Wyższej
Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie organizuje studia podyplomowe  dla nauczycieli w celu uzyskana
dodatkowych kwalifikacji.

3. Kształcenie umiejętności w zakresie ICT 
(innowacyjnych technik komunikacyjnych i 
informacyjnych) poprzez m. in. prowadzenie 
sieci współpracy i samokształcenia, 
wykorzystanie platformy Moodle, 
opracowanie i realizację kursów 
doskonalących dla nauczycieli na platformie 
edukacyjnej.

W roku szkolnym 2020/2021 uruchomiliśmy następujące sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli:
•Ocenianie kształtujące,
•Innowacyjne metody stymulujące rozwój społeczny współpracy i komunikacji,
•Planowanie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej nauczyciela na I etapie kształcenia,
•Forum dla nauczycieli innowatorów – nauczycielu eksperymentuj,
•Wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących w skutecznym nauczaniu fizyki i chemii,
 • Jestem nauczycielem XXI wieku.
Innymi formami współpracy i wymiany doświadczeń były szkolenia e-learningowe oraz blendedm learningowe. Na platformie MOODLE 
uruchomiliśmy sześć takich szkoleń:
•Fipped lesson, czyli odwrócona lekcja na przedmiotach przyrodniczych,
•Metody wspierania aktywności edukacji dziecka,
•T  r ening analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
•Preorientacja zawodowa w edukacji wczesnoszkolnej,
•Kształtowanie właściwych postaw u uczniów: innowacyjności i pracy zespołowej na przedmiotach przyrodniczych,
•Akademia kreatywnej edukacji.
Odbyły się również kursy kwalifikacyjne: Pierwsza pomoc przedmedyczna, kurs na kierownika wycieczek szkolnych, kurs na kierownika 
wypoczynku, kurs na wychowawcę wypoczynku.
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4. Doskonalenie nauczycieli zgodnie z 
potrzebami wynikającymi z bieżącej pracy 
szkół i placówek oświatowych.

Powiatowy  Ośrodek 
Doskonalenia 
Nauczycieli

Ofertę aktualizowaliśmy każdego miesiąca. Na potrzeby nauczycieli organizowaliśmy wsparcie odpowiadające aktualnym 
zmianom w edukacji. W roku 2021 zorganizowaliśmy następujące formy szkoleniowe:

Szkolenia – 171
Warsztaty – 98
Wykłady – 18
Konferencje – 7
Seminaria – 4

We wszystkich formach łącznie uczestniczyło 4586 nauczycieli.

6.4 Rozwój 
Powiatowego 
Ośrodka  
Doskonalenia 
Nauczycieli

1. Modernizacja bazy Ośrodka i wyposażenia, 
w tym zakup pomocy dydaktycznych oraz 
stworzenie bazy pomocy naukowych w 
oparciu o środki zewnętrzne.

W roku 2021 w ramach grantu również zakupiono sprzęt do pracy zdalnej: 2 kamery, wizualizer, 2 lamy, 2 laptopy oraz drukarkę.
Realizowane były przeglądy okresowe budynku, przewodów kominowych, pieca CO oraz zbiornika ciśnieniowego.

2. Promocja Ośrodka (wydawanie 
publikacji, współpraca z JST i placówkami 
oświatowymi itp.).

W roku 2021 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie obchodził 20- lecie swojego istnienia. Z tej okazji odbyła 
się uroczystość, na której przedstawiono najważniejsze wydarzenia z działalności PODN. Wydajemy również Biuletyny 
metodyczne, w którym umożliwiamy publikację artykułów dla pracowników Ośrodka oraz dla nauczycieli.

3. Wspomaganie nauczycieli w pracy 
zdalnej poprzez opracowanie szkoleń nt. 
aplikacji programów, komunikatorów w 
pracy nauczyciela oraz opracowanie 
narzędzi do pracy zdalnej.

Opracowano pakiet materiałów do pracy zdalnej dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych tj. scenariusze
lekcji, projekty, karty pracy. W okresie od stycznia 2021, w czasie pandemii COVID-19 wszystkie formy szkoleniowe
prowadziliśmy w formie zdalnej. Były to szkolenia i konsultacje online, karty pracy dla uczniów, scenariusze lekcji zdalnych,
linki, platformy, komunikatory do pracy z uczniami.

Łączenie w okresie styczeń-grudzień 2021 r. zorganizowaliśmy 107 szkoleń online, 6  sieci samokształcenia i współpracy, 6
szkolenia e-learningowe, udzieliliśmy ok. 243 godz. konsultacji indywidualnych online.
Formami działalności PODN w roku 2020/2021 były:

-doskonalenie zawodowe w różnorodnych formach: kursy kwalifikacyjne, warsztaty, kursy doskonalące, kursy
e-learningowe, sieci współpracy i samokształcenia, lekcje otwarte, szkolenia, konsultacje, konferencje, seminaria dla różnych
grup nauczycieli, szkolenia i konsultacje on-line,
- wspieranie nauczycieli w edukacji zdalnej,
- organizacja konkursów przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych,
- wspieranie nauczycieli w zakresie uzyskiwania stopni awansu zawodowego poprzez szkolenia oraz udzielanie konsultacji
indywidualnych i zbiorowych.

6.5 Poprawa 
infrastruktury 
technicznej Bursy 
szkolnej w Mławie

1. Kapitalny remont dachu na całości budynku. Bursa Szkolna
w Mławie

Zadań nie realizowano

2. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku.

3. Wymiana kostki brukowej na parkingu 
przed głównym wejściem do placówki.
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6.6 Poprawa infrastruktury
placówek  edukacyjnych

1.Zapewnianie warunków działania szkoły i 
placówki oświatowej, w tym bezpiecznych i 
higienicznych warunków nauki, wychowania i
opieki.

Wszystkie placówki 
edukacyjne na terenie 
Powiatu,
Wydział Infrastruktury, 
Rolnictwa i Środowiska 
(dotyczy pkt. 4 i 5)

Liceum  Ogólnokształcące W pracowni szkolnej nr 23 i 29 została ułożona podłoga z paneli. Wykonano naprawę nawierzchni podłogi z płytek gresowych
na trybunach w Sali gimnastycznej oraz pomalowano ściany wraz z lamperią i sufitem w pracowni lekcyjnej nr 23.
Wykonano prace remontowe korytarza w nowej części szkoły. W łazience szkolnej wymieniono sedes i baterię umywalkową.
Pomalowano stalowe ogrodzenie terenu szkoły od ul. Bagno. Oczyszczono i pomalowano część elewacji budynku szkoły.
Pomalowano sufit , ściany i drzwi w sekretariacie szkoły. Wykonano remont dachu oraz łazienki damskiej.

Zespól Szkól Nr 1 W zakresie higienicznych warunków działania szkoły, na bieżąco uzupełniane są płyny dezynfekujące, pomieszczenia są
wietrzone, na bieżąco uzupełniamy i wymieniamy zniszczony sprzęt (ławki, krzesła). W zakresie bezpieczeństwa , pełnione są
dyżury w czasie przerw oraz na zewnątrz. Za nieobecnych nauczycieli organizowane są zastępstwa systematycznie, prowadzone
są pogadanki z przedstawicielami Policji, udzielana jest pomoc materialna dla szczególnie potrzebujących. Prowadzony jest
przegląd sprzętu sportowego.

Zespól Szkól Nr 2
Praca szkoły organizowana jest zgodnie z zasadami BHP. Raz w roku dokonuję kontroli zapewniania bezpiecznych i
higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
oraz określam kierunki ich poprawy, protokół przekazuję organowi prowadzącemu. W szkole oznaczono w celu eliminowania
w sposób wyraźny i trwały drogi ewakuacyjne oraz w widocznym miejscu umieszczono plan ewakuacji. Raz w roku odbywa
się ewakuacja szkoły – ostatnia 7.10.2021 r. Teren szkoły jest ogrodzony. Na terenie szkoły jest właściwe oświetlenie, równa
nawierzchnia dróg, przejść, są instalacje do odprowadzania ścieków i wody deszczowej. Otwory kanalizacyjne, studzienki i
inne zagłębienia na terenie szkoły zakryto odpowiednimi pokrywami. Schody są wyposażone w balustrady z poręczami. W
klasach zapewniono właściwe oświetlenie, ochronę przed nasłonecznieniem, wentylację i ogrzewanie. Pilnuję terminów
przeglądów zarówno odbywających się w budynku szkoły, jak i terenu szkolnego m.in. przeglądu gaśnic, przewodów
kominowych czy badania skuteczności ochrony przeciwpożarowej budynku szkoły. Wszyscy pracownicy szkoły uczestnicząw
okresowych szkoleniach BHP i PPOŻ. Bieżące kontrole, przeglądy, remonty i drobne naprawy to również działanie
zapewniające bezpieczeństwo w szkole.  Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na bieżąco prowadzi
kontrole oceniające warunki pobytu uczniów w szkole oraz stan pomieszczeń w celu uniknięcia nieprawidłowości.
W szkole obowiązują znane uczniom i pracownikom regulaminy, dzięki czemu można stwierdzić, iż szkoła jest bezpieczna dla
uczniów. Ważne z nich to m.in.:  Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Mławie
(10.12.2018 r.). Zarządzenie Nr 6/2020 dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Mławie w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania
szkoły w ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID- 19.Regulamin użytkowania
monitoringu wizyjnego w szkole.

-Regulamin wycieczek szkolnych.
-Regulamin dyżurów nauczycielskich. Szkoła prowadzi rejestr wypadków.
Bardzo ważną dziedziną działalności jest dbałość o bazę szkoły, odpowiednie wyposażenie placówki. Staram się zapewnić
uczniom i wszystkim pracownikom jak najlepsze warunki pobytu w placówce. Dbam o bezpieczne i higieniczne warunki
pracy.  W celu eliminowania trudnych zachowań i poprawy bezpieczeństwa dyrektor organizuje szkolenia na temat
bezpieczeństwa oraz spotkania z odpowiednimi służbami np. policją czy strażą pożarną. Przeprowadzane są godziny
wychowawcze na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole. Wszyscy nauczyciele wywiązują się z
pełnionych zgodnie  z harmonogramem dyżurów, zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas wycieczek szkolnych, wyjść
grupowych, zajęć pozaszkolnych czy pozalekcyjnych.
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W szkole funkcjonuje skrzynka na anonimowe uwagi i sygnały zauważane przez nauczycieli, rodziców i uczniów.

Za bardzo ważne w funkcjonowaniu placówki uważam czystość, porządek, estetykę szkoły i jej terenu oraz przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID. Zadania związane z tym, wykonywane są na bieżąco w sposób
zapewniający uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć oraz poza nimi w momencie przebywania uczniów na terenie szkoły.

Zespół szkół Nr 3 
Praca Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie organizowana jest zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy . W celu zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki prowadzi się następujące działania:
corocznie przeprowadzana  jest  kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków  korzystania  z obiektu szkolnego,  w tym
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, przeprowadza się ewakuację szkoły we współpracy z Państwową Straż Pożarną,

-na bieżąco, w sposób wyraźny i trwały oznacza się drogi ewakuacyjne, w widocznym miejscu umieszczono plan ewakuacji
całego budynku, wszystkie pomieszczenia szkolne posiadają plan ewakuacji umieszczony w widocznym miejscu sali,
-terminowo  dokonuje  się  przeglądów m.in. gaśnic, przewodów  kominowych  czy  instalacji elektrycznej ze  szczególnym
uwzględnieniem pracowni przedmiotowych – elektronicznych, sale lekcyjne wyposażone są w odpowiadające wymogom oświetlenie,
ochronę przed nasłonecznieniem, wentylację  i ogrzewanie, wszyscy pracownicy szkoły, zarówno nauczyciele jak i pracownicy obsługi
i administracji uczestniczyli w wymaganych prawem okresowych szkoleniach z  zakresu BHP i  PPOŻ  oraz  szkoleniu z zasad
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
Szkoła posiada wymagane procedury oraz regulaminy zapewniające bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią takie jak:
„Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych na terenie Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie”,

- „Procedury bezpieczeństwa w okresie  pandemii COVID-19 na  terenie Zespołu Szkół  Nr 3  im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Mławie, obowiązujące od 1 września 2020 r.”,
- „Strategia Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19

w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie w roku szkolnym 2020/2021”,
„Regulamin wycieczek szkolnych”,
-„Regulamin dyżurów nauczycielskich”.

Szkoła prowadzi działania profilaktyczne oraz  prewencyjne wśród uczniów zarówno podczas zajęć z wychowawcą  jak  i w
różnorodnych  działaniach  inicjowanych przez  pedagoga  szkolnego mających na  celu zapobieganie zachowaniom
niepożądanym lub niebezpiecznym.   W tym celu organizowano spotkania i szkolenia z przedstawicielami odpowiednich służb
np. z  policją, strażą pożarną oraz strażą miejską. Przeprowadzono zajęcia w każdym oddziale szkolnym na temat czynników
warunkujących bezpieczeństwo w szkole.
Jednym z  podstawowych elementów  bezpieczeństwa w szkole są dyżury pełnione przez nauczycieli  i pracowników obsługi.
Zapewniają one bezpieczeństwo na całym terenie szkoły jak i w bezpośrednim otoczeniu budynku. W Zespole Szkół  Nr 3 w
Mławie zwraca się szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa uczniów podczas wycieczek szkolnych, wyjść grupowych,
zajęć pozaszkolnych  czy  pozalekcyjnych na  przykład  poprzez  regularne kontrole stanu technicznego  pojazdu przez  policję
wynajętych autokarów.

Rok 2021 zdominowany został przez trwającą pandemię COVID-19. Szkoła zadbała o bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
poprzez  zabezpieczenie  odpowiedniej ilości  płynów do  dezynfekcji, zapewnienie  maseczek  jednorazowych, termometrów
bezdotykowych, stacji do dezynfekcji rąk jak również przestrzegania „Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i
ponadpodstawowych obowiązujących od 1 września 2021 r.”. Zadania z tym związane, wykonywane były na bieżąco w sposób
zapewniający uczniom bezpieczeństwow czasie zajęć oraz poza nimi w momencie przebywania uczniów na terenie szkoły

Zespół szkół Nr 4 Szkoła jest miejscem bezpiecznym. Na bieżąco wykonywane są niezbędne remonty. Rozpoczęto prace związane z budową 
Sali gimnastyczne
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2. Dostosowanie bazy lokalowej i doposażania 
pod kątem osób niepełnosprawnych.

Liceum  Ogólnokształcące Dostosowanie bazy lokalowej i doposażania pod kątem osób niepełnosprawnych.
W planach szkoły jest przeprowadzenie remontu łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Zespól Szkół Nr 1 Dla osób niepełnosprawnych w wejściu do budynku zlikwidowano schody, zbudowano windę, 

Zespól Szkół Nr 2 Zadań nie realizowano

Zespól Szkół Nr 3 Zadań nie realizowano

Zespól Szkół Nr 4 Zadań nie realizowano

3. Doposażanie placówek edukacyjnych w 
sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do 
kształcenia kompetencji  kluczowych.

Liceum  Ogólnokształcące Pracownia językowa została wyposażona w system audiowizualny wykorzystywany do kształcenia kompetencji
kluczowych.

Zespól Szkół Nr 1 Wyposażono w następujący sprzęt:
- komputery
- tablice  interaktywne
- wideoprojektory
- kalkulatory  matematyczne,
- pomoce naukowe (sprzęt w zawodach technik budownictwa i technik elektryk)
- tablety
- pomoce do nauki biologii (budowa człowieka)
- dodatkowe zajęcia z kompetencji kluczowych.

Zespól Szkół Nr 2 Zadań nie realizowano

Zespól Szkół Nr 3 Zadań nie realizowano

Zespól Szkół Nr 4 Na bieżąco placówka wyposażana jest w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny. Szkoła pozyskała sprzęt komputerowy, 
aplikowała do programu Aktywna Tablica, z którego kupiliśmy 4 monitory interaktywne.

4. Budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportowego przy Zespole Szkół nr 1 i 
Zespole Szkół nr 2 w Mławie oraz budowę 
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy 
Zespole Szkół nr 4 w Mławie, budowa Sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w 
Mławie.

Wydział Infrastruktury, 
Rolnictwa i Środowiska

Powiat Mławski dnia 15.06.2021 r. złożył wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Dnia 23 listopada 2021 
roku Departament Infrastruktury Sportowej pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez Powiat Mławski i przyznał dotację w
kwocie 3 000 000,00 zł. na projekt pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 
44a” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej . Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 17 listopada 2021 roku udzielił
Promesy Wstępnej z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

5. Budowa windy dla osób 
niepełnosprawnych przy I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mławie. Budowa wind w 
innych budynkach publicznych (jak np. urząd
Starostwa, bursa, poradnia psychologiczno-
pedagogiczna etc.)

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 na podstawie Uchwały Nr XXVIII/206/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego do realizacji na rok 2021.
Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 50 000,00 zł

Dnia 18.10.2021r. ogłoszono zapytanie ofertowe. Wybrano ofertę firmy A&K KONSTRUKCJE sp. z o. o. Łomia 173A, 06-500
Mława, na kwotę 48 000,00 zł/brutto. Dnia 29 października 2021 roku podpisano umowę.
Realizację zadania zakończono dnia 25 listopada 2021 roku. Protokół odbioru z dnia 25 listopada 2021 roku.
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Nazwa Zadania Działania Realizacja Stan Realizacji

7. Realizacja działań 
podnoszących  
świadomość i 
podnoszących
bezpieczeństwo  
mieszkańców, 
szczególnie osób 
najbardziej zagrożonych  
przestępstwem (dzieci i 
seniorów)

1. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu drogowego na terenie pow.
mławskiego poprzez zakup elementów 
odblaskowych tj. opasek, zawieszek, 
kamizelek celem ich wykorzystania podczas 
kontroli drogowych oraz spotkań 
profilaktycznych, realizowanych przez 
funkcjonariuszy KPP w Mławie.

Komenda  Powiatowa 
Policji w Mławie oraz 
Komenda  Powiatowej 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Mławie

W 2021 r., funkcjonariusze KPP w Mławie prowadzili liczne działania prewencyjno- kontrolne oraz profilaktyczno-
informacyjne, poświęcone bezpieczeństwu tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego (NURD). Informacje
o działaniach, wraz z poradami na temat bezpieczeństwa były publikowane na stronach internetowych mławskiej komendy
Policji. Mławska Policja prowadziła działania kontrolne tj. :
„Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”, „Bezpieczna droga do szkoły”, Kontrola dróg w rejonach szkół pod kątem
oznakowania i zabezpieczeń, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”, „Nie zabijaj”, „Bezpieczny pieszy”, „Rowerzyści”,
„Bezpieczne przejście” oraz akcje i kampanie profilaktyczne: „Świeć Przykładem- bądź widoczny”, „Kierowco! Nie polujemy
na zebrach”, „Dla każdego jest miejsce na drodze„ , „Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków”, „Ogólnopolski Policyjny
Dzień Odblasków”, „Road Safety Days”, „Jednośladem bezpiecznie do celu.”
Na potrzeby prowadzonych działań kontrolnych, Wydział Ruchu Drogowego KPP w Mławie nie otrzymał żadnych elementów
odblaskowych lub kamizelek z zasobów Starostwa Powiatowego w Mławie.
Na potrzeby działań profilaktyczno- edukacyjnych Starostwo Powiatowe w Mławie przekazało około 200 elementów
odblaskowych, które zostały wykorzystane głównie podczas happeningówi spotkań z uczniami, podczas akcji „Kierowco! Nie
polujemy na zebrach” oraz „Bezpieczna droga do szkoły”.

2. Realizacja planów i programów 
profilaktycznych służące poprawie 
bezpieczeństwa uczniów, w tym 
zapewnienie środków na realizację 
programów/ planów profilaktycznych 
dotyczących bezpieczeństwa pieszych i 
rowerzystów; zakup kamizelek 
odblaskowych dla uczniów klas pierwszych 
szkół podstawowych na terenie pow. 
mławskiego; zapewnienie środków na 
realizację programów i planów 
profilaktycznych
zapobiegających zjawiskom hejtu, stalkingu

W zakresie oddziaływania prewencyjnego na dzieci i młodzież policjanci z KPP  w Mławie w 2021 roku przeprowadzili 556
(w 2020 r. – 240) spotkań z uczniami oraz 671  (w 2020 r. – 345) spotkań z pedagogami. Spotkania profilaktyczne były
przeprowadzane w różnych placówkach oświatowych, a zakres tematyczny był dopasowany do wieku odbiorców i problemu, jaki
występuje w placówce. Dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-III szkół podstawowych mogły zapoznać się z pracą
policjantów i poznać podstawowe zasady ruchu drogowego. Zajęcia tego typu odbywały się m.in. w ramach akcji „Bezpieczna
droga do szkoły”. Starsze dzieci i młodzież dowiadywały się o odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne, postępowaniu
z nieletnimi w przypadku występowania oznak demoralizacji czy skutkami zażywania substancji psychoaktywnych. Przede
wszystkim uczono jednak dzieci i młodzież jak mają  się zachować w sytuacjach trudnych, np. przemoc rówieśnicza. Podczas
spotkań prezentowano młodzieży, filmy edukacyjne oraz prezentację „Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne - przemoc”.
Na bieżąco utrzymywano kontakt z przedstawicielami placówek oświatowych i przeprowadzano spotkania profilaktyczne.
Profilaktyka w trzech obszarach zagrożeń czyli projekt – „Ekipa T.A.K – Bezpieczeństwo”
EKIPA T.A.K BEZPIECZEŃSTWO to autorskie działania profilaktyczne mławskiej Policji, adresowane do uczniów szkół 
podstawowych na terenie pow. mławskiego. Patronem lokalnej akcji był Starosta Mławski, Burmistrz Miasta Mława oraz Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie. W ramach działań, dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym pn. „Ekipa T.A.K. - 
Bezpieczeństwo”. Starsza grupa wiekowa tj. uczniowie klas IV-VIII przygotowali komiks o przygodach trójki super bohaterów, którzy 
posiadali „super moce” z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, nad wodą i w ruchu drogowym. Natomiast młodsze dzieci klas I-
III, prace plastyczne na temat  „Ja – super bohater w drodze do szkoły dbam o bezpieczeństwo”. Finał konkursu odbył się 25 listopada 
2021 r w Miejskim Domu Kultury w Mławie. Ogółem przysłano 233 prace.
Przyznano dwie nagrody główne dla laureatek ze SP nr 3 w Mławie, kl. IIa 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 pozyskano nagrody w postaci dwóch hulajnóg oraz różnego rodzaju gadżetów, w tym zestawy 
elementów odblaskowych. W ramach akcji zorganizowano także wystawę nagrodzonych prac w Galerii Miejskiego Domu Kultury w 
Mławie. Jedną z dwóch nagród głównych, o wartości ponad 2 000 zł,  ufundował Starosta Mławski.
Na potrzeby w/wym. działań profilaktycznych Starostwo Powiatowe w Mławie przekazało ok. 200 elementów
odblaskowych.
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3. Poprawa bezpieczeństwa seniorów na 
terenie Powiatu Mławskiego, w tym 
szkolenia z udziałem specjalistów na temat 
zagrożeń w cyberprzestrzeni, szkolenia 
dotyczące bezpieczeństwa seniorów –
„Jak nie stać się ofiarą przestępstwa” oraz 
szkolenia dotyczące bezpieczeństwa seniorów
w ruchu drogowym, realizowane we 
współpracy z WORD Oddział Terenowy w 
Mławie.

W 2021 roku mławska Policja zrealizowała kampanię „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 , zorganizowano także 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 r.
przeprowadzili ogółem 53 spotkania z seniorami w tym kilkanaście zorganizowanych szkoleń prewencyjnych dla seniorów.
Głównym celem było ostrzeżenie osób w podeszłym wieku przed oszustwami, wyłudzeniami i kradzieżami zapoznając ich
ze sposobem działania sprawcy, np. „metoda na wnuczka”, „policjanta” czy „coronawirus”.
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 oraz 70 odblasków, ufundowanych m.in. przez Starostwo  Mławskie.
W 2021 roku nie prowadzono wspólnych działań profilaktycznych, na rzecz bezpieczeństwa seniorów z udziałem WORD
Oddział w Mławie.

4. Prowadzenie działań z zakresu „Prewencji 
społecznej” zmierzających do podnoszenia 
poziomu świadomości społeczeństwa o 
występujących zagrożeniach pożarowych i 
innych miejscowych
oraz sposobach przeciwdziałania tym 
zagrożeniom, a także na temat zasad 
udzielania pomocy osobom poszkodowanym 
poprzez zajęcia edukacyjne w szkołach, 
współpracę z lokalnymi mediami, 
organizację akcji informacyjnych podczas 
pikników
i imprez kulturalnych organizowanych na 
obszarze
powiatu.

W 2021 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie prowadziła szereg działań zapobiegawczych,
zmierzających do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu mławskiego. Powyższe realizowano między
innymi poprzez podnoszenie świadomości społeczeństwa z zakresu występujących zagrożeń. W tym celu współpracowano
z regionalnymi i lokalnymi mediami realizując szereg kampanii społecznych. Były to:
- „Bezpieczne ferie 2021” – kampania skierowana do dzieci i młodzieży, mająca na celu propagowanie bezpiecznych
zachowań podczas zimowego wypoczynku.
- „Stop wypalaniu traw” – kampania społeczno-edukacyjna skierowana do całego społeczeństwa. Jej głównym założeniem jest
zwiększenie świadomości obywateli
i zminimalizowanie procederu wypalania traw i pozostałości roślinnych.
- „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” - ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń
związanych z możliwością powstania pożarów
w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.
- „Letni wypoczynek nad wodą” - kampania społeczna, której głównym celem było doprowadzenie do poprawy letniego
bezpieczeństwa podczas urlopów i wakacji, a przede wszystkim spadku liczby utonięć.
- „Kręci mnie bezpieczeństwo” - kampania społeczna, której głównym celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie
związane z bezpieczeństwem.
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Obszar strategiczny 2. Rolnictwo, Przemysł, Gospodarka 
Cel 1. Zrównoważony rozwój gospodarczy
Cel 2. Dobre warunki do działalności gospodarczej 
Cel 3. Miejsca pracy dla wszystkich mieszkańców
Cel 4. Edukacja zawodowa odpowiednia do potrzeb rynku pracy

Nazwa Zadania Działania Realizacja Stan Realizacji

1.1 Tworzenie 
warunków dla rozwoju 
aktywności 
gospodarczej na terenie
Powiatu

1. Działanie na rzecz wszechstronnej 
promocji walorów gospodarczych powiatu, 
poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju 
imprez promocyjnych dla podmiotów 
gospodarczych oraz
potencjalnych  inwestorów.

Starostwo  Powiatowe 
Wydział  Infrastruktury, 
Rolnictwa i Środowiska

Brak realizacji ze względu na panującą pandemie COVID.

2. Tworzenie przyjaznych warunków dla 
powstania nowych innowacyjnych 
podmiotów gospodarczych (w tym z takich 
dziedzin jak np. cyfrowe technologie czy 
przemysł kreatywny).

W ramach zadania Powiat Mławski współpracuje z Samorządem Województwa Mazowieckiego w obszarze wsparcia
innowacyjności mających odzwierciedlenie w Regionalnej Strategii Innowacyjności dla Mazowsza. Powiat Mławski na bieżąco
współpracuje z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą S.A. w zakresie przekazywania informacji dla przedsiębiorców
o możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Ponadto Powiat Mławski współpracuje z Agencją
Rozwoju Mazowsza w ramach projektu Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w ramach priorytetu Edukacja dla
Rozwoju Regionu. Realizacja projektu trwa od 2018 roku do 31 marca 2023 roku. W projekcie bierze udział 625 uczniów
technikum nr 1,2,3 i 4, którzy uczestniczą w innowacyjnych kursach i stażach, które przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości
uczniów szkół zawodowych.

3. Promowanie gospodarki lokalnej. W ramach promocji gospodarczej podpisano umowe na realizację "DZIENNIKÓW BUDOW POWIATU MLAWSKIEGO",
który był realizowany prez firmy zlokalizowane na tereni powiatu Są to płaszczyzny, na których prezentują się przedsiębiorstwa
prowadzące działalność na terenie powiatu. Przed budynkiem starostwa powiatowego oraz na ulicy Sienkiewicza ustawiona jest
gablota informacyjna, na których reklamowane są przedsiębiorstwa z terenu Powiatu Mławskiego Powiat Mławski od wielu lat
należy do Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, którego celem jest działanie na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 -2020 i kolejne
perspektywy czasowe na obszarach gmin: z powiatu ciechanowskiego (gmina Glinojeck), z powiatu mławskiego (gminy:
Strzegowo, Lipowiec Kościelny, Wiśniewo, Radzanów, Szreńsk), z powiatu działdowskiego (gmina Lidzbark) oraz wszystkich
gmin powiatu żuromińskiego. PUP w Mławie od lat współpracuje z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowy Sp. z o.
o. w Warszawie, który jest jednym z pośredników finansowych oferującym wsparcie w ramach bezzwrotnego i zwrotnego
finansowania przedsiębiorstw. Na organizowanych przez nas w poprzednich latach spotkaniach, seminariach czy targach pracy,
niejednokrotnie obecni byli przedstawiciele Funduszu, którzy promowali swoje usługi. Od początku pandemii organizacja
takich wydarzeń praktycznie była niemożliwa. W ubiegłym roku pozostawaliśmy z kontakcie ze specjalistą oddelegowanym do
realizacji współpracy z PUP w Mławie i Funduszem- przez cały rok nie zgłoszono do nas potrzeby promowania działań
Funduszu na szerszą skalę. Być może powrót do dotychczasowych zasad współpracy nie będzie możliwy z uwagi na wpływ
pandemii na funkcjonowanie lokalnych przedsiębiorców oraz stabilność gospodarczą firm, przekładający się na spowolnienie
inwestycyjne. W dniach 25 i 29 listopada 2021 r. zorganizowaliśmy 2 seminaria pn. „Europejski model aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. i rozwoju lokalnego”, których celem było przybliżenie europejskich rozwiązań
dotyczących m.in. rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Podczas spotkań przedstawiciele Stowarzyszenia Społecznej
Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie prezentowali możliwe formy wpierania tworzenia działalności
gospodarczych oraz zakładania żłobków dziecięcych. W tych wydarzeniach udział wzięło łącznie 61 osób ( w tym
przedsiębiorcy i pracodawcy z terenu

34



Załącznik Nr 2 do Raportu

Nazwa Zadania Działania Realizacja Stan Realizacji

4. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju 
gospodarczego generującego miejsca pracy, 
w tym m. in. poprzez udział i/lub organizację 
targów, wystaw i konferencji promujących 
walory gospodarcze Powiatu, poszerzone o 
typowe targi gospodarcze organizowane w 
powiecie oraz poza
jego granicami.

Starostwo  Powiatowe 
Wydział  Infrastruktury, 
Rolnictwa i Środowiska

Brak realizacji ze względu na panującą pandemie COVID.

5. Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości w Powiecie m.in. 
poprzez tworzenie punktów 
wspierających  przedsiębiorczość.

Dzierzgowo W 2021 roku w związku z pandemią SARS-CoV-2 Rada Gminy Dzierzgowo zwolniła 2 przedsiębiorców prowadzących
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dzierzgowo z opłaty należnej za 2021 rok o której mowa w art. 111 ust. 1
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Lipowiec Kościelny Zadania nie realizowano

Radzanów Gmina Radzanów wspiera rozwój przedsiębiorczości poprzez współorganizację spotkań informa-cyjnych dotyczących np.
dofinansowań dla firm. Ustalane są też bardzo korzystne dla przedsiębiorców stawki podatkowe.

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława Zadania nie realizowano

1.2 Wykorzystanie 
funduszy UE do wsparcia
rozwoju 
przedsiębiorczości

1. Organizowanie szkoleń dla pracodawców 
i osób samozatrudnionych w zakresie 
korzystania z funduszy UE i zasad 
partnerstwa publiczno- prywatnego.

Powiatowy Urząd
Pracy

W zakresie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie nie mieści się organizowanie na terenie powiatu szkoleń bezpośrednich beneficjentów
w zakresie korzystania z funduszy UE i zasad partnerstwa publiczno- prywatnego. Tutejszy Urząd nie jest podmiotem dystrybuującym środki unijne
w tym zakresie. Są do tego wyznaczeni pośrednicy finansowi. Informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach wsparcia przede
wszystkim zależy od dostępności środków w instytucjach, które je dystrybuują. Ubiegły rok obejmował szereg konsultacji Umowy Partnerstwa
województwa mazowieckiego na środki unijne na kolejną perspektywę finansową oraz prace nad projektem Funduszy Europejskich dla Mazowsza
2021- 2027, dostępność dotacji
lub pożyczek dla MŚP była bardzo ograniczona. PUP w Mławie od lat współpracuje z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowy Sp. z o.
o. w Warszawie, który jest jednym z pośredników finansowych oferującym wsparcie w ramach bezzwrotnego i zwrotnego finansowania
przedsiębiorstw. Na organizowanych przez nas w poprzednich latach spotkaniach, seminariach czy targach pracy, niejednokrotnie obecni byli
przedstawiciele Funduszu, którzy promowali swoje usługi. Od początku pandemii organizacja takich wydarzeń praktycznie była niemożliwa. W
ubiegłym roku pozostawaliśmy z kontakcie ze specjalistą oddelegowanym do realizacji współpracy z PUP w Mławie i Funduszem- przez cały rok nie
zgłoszono do nas potrzeby promowania działań Funduszu na szerszą skalę. Być może powrót do dotychczasowych zasad współpracy nie będzie
możliwy z uwagi na wpływ pandemii na funkcjonowanie lokalnych przedsiębiorców oraz stabilność gospodarczą firm, przekładający się na
spowolnienie inwestycyjne.  W dniach 25 i 29 listopada 2021 r. zorganizowaliśmy 2 seminaria pn. „Europejski model aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych powyżej 30 r. ż. i rozwoju lokalnego”, których celem było przybliżenie europejskich rozwiązań dotyczących m.in. rozwoju
przedsiębiorczości lokalnej. Podczas spotkań przedstawiciele Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie
prezentowali możliwe formy wpierania tworzenia działalności gospodarczych oraz zakładania żłobków dziecięcych. W tych wydarzeniach udział
wzięło łącznie 61 osób ( w tym przedsiębiorcy i pracodawcy z terenu powiatu 
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mławskiego). Środki, o których mowa była na seminarium uruchomione zostały z początkiem 2022 roku.
Złożoność zagadnienia partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) oraz jego istota nie wpisują się w ustawową działalność
mławskiego urzędu pracy. PPP stanowi formę pozyskiwania kapitału przez samorząd terytorialny, z przeznaczeniem na realizację
zadań ustawowych, szczególnie świadczenia usług publicznych- PUP w Mławie nie jest instytucją powołaną do promowania tego
typu rozwiązań wśród przedsiębiorców.

2. Wspieranie MŚP w pozyskiwaniu dotacji 
i organizacji montaży finansowych 
opartych o PPP.

Powiatowy Urząd
Pracy

Podstawowymi instrumentami będącym w gestii Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, które wspierają rozwój
przedsiębiorczości i umożliwiają pozyskanie dotacji 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 przyznano 70 dotacji na założenie nowych firm dla osób bezrobotnych. Kwota
udzielonych dotacji wyniosła 1.536.059,7 zł. Największą popularnością cieszyły się następujące branże:
•budowlana – 21,
•kosmetyczna i fryzjerska – 11,
•mechanika pojazdowa i wulkanizacja – 5,; •usługi w zakresie masażu, fizjoterapeutyczne – 5,
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 udzielamy wsparcia w tworzeniu 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 tutejszy 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. Nową sferą działania urzędu jest realizacja tarczy antykryzysowej, wprowadzonej w 2020
roku w związku ze stanem pandemii koronawirusa. Główny nacisk zapisy „tarczy” kładą na ochronę miejsc pracy i
bezpieczeństwo pracowników, a także finansowanie przedsiębiorców. 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 r.
wpłynęły do naszego urzędu 1442 wnioski na dostępne formy wsparcia, na realizację których wydatkowaliśmy 7 065 232,75 zł.
W celu wspierania przedsiębiorców z sektora MŚP w pozyskiwaniu nowych środków na rozwój firm, PUP   w Mławie
współpracuje z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowy Sp. z o. o. oraz z Mazowiecką Jednostką Wdrażania
Programów Unijnych (MJWPU) w Warszawie. W ubiegłym roku pozostawaliśmy z kontakcie ze specjalistą oddelegowanym do
realizacji współpracy z PUP w Mławie i Funduszem- przez cały rok nie zgłoszono do nas potrzeby promowania działań
Funduszu na szerszą skalę. Jeśli chodzi o MJWPU w roku 2021 nie zostały uruchomione nabory wniosków na dotacje z uwagi na
nowy okres programowania, który rozpoczął się od procedur formalnych i administracyjnych zmierzających do przekazania
środków unijnych dla Mazowsza. Partnerstwo publiczno- prywatne to uwarunkowana prawnie, organizacyjnie i finansowo
współpraca pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego (ewentualnie administracji rządowej) z sektorem prywatnym służąca
realizacji zadania publicznego (skierowanego do obywateli), w ramach której partner prywatny w całości albo w części poniesie
nakłady na wykonanie przedsięwzięcia będącego przedmiotem współpracy. Jest to forma pozyskiwania kapitału przez samorząd
terytorialny, z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych, szczególnie świadczenia usług publicznych. Jest to realizacja
wspólnego przedsięwzięcia, w trakcie którego powiat/gmina i prywatny przedsiębiorca dzielą się zarówno zyskiem                      
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z inwestycji, jak i odpowiedzialnością za podejmowaną działalność. Partnerstwo oparte jest na długoterminowym zaangażowaniu
partnera prywatnego w realizację inwestycji publicznych oraz partycypacji w świadczeniu usług publicznych.
PUP w Mławie nie odpowiada za realizację zadań publicznych dotyczących całego powiatu (np. dostarczanie mediów, odbiór i
utylizacja śmieci, organizacja komunikacji zbiorowej, budowa i utrzymanie dróg, oświetlenie, usługi opiekuńcze, edukacja,
budowa mieszkań socjalnych). Niemożliwe jest więc wspieranie z naszej strony przedsiębiorców w organizacji montaży
finansowych opartych o PPP- urząd pracy nie może ingerować w kompetencje powiatu/gmin w tym zakresie.

2. 1 Zwiększenie 
dostępu do  
szerokopasmowego 
Internetu i e-usług

Poprawa dostępności teleinformatycznej 
poprzez zwiększenie dostępu do 
szerokopasmowego Internetu i e-usług

Wszystkie  samorządy 
gminne z terenu Powiatu  
Mławskiego

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny Zadania nie realizowano

Radzanów W celu zwiększenia dostępności do Internetu Gmina Radzanów udostępniła w kilku miejscowo-ściach darmowe punkty Internetu 
bezprzewodowego w ramach dofinansowania w programie Wi-Fi4EU. Zrealizowane zostały również programy dla szkół np. 
„Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”.

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Przeprowadzono prace związane z uruchomieniem punktów publicznego dostępu do Internetu typu HOT SPOT WiFi w 
miejscowości Wieczfnia Kościelna, Uniszki zawadzkie, Windyki, Kuklin i Grzebsk. Zadanie realizowane ze środków 
Instrumentu Łączymy Europę (CEF) – WiFi4EU. Przewidywany termin uruchomienia zadania – II kwartał 2022 roku.

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Realizacja zadania „ Publiczny Internet dla każdego” utworzono 17 punktów bezpłatnego dostępu na terenie
Gminy Wiśniewo

Mława Zadania nie realizowano

2.2  Zagospodarowanie
potencjału seniorów 
w tym poprzez 
rozwój usług 
adresowanych do tej 
grupy społecznej

1. Upowszechnianie wiedzy w zakresie 
dynamiki
i przewidywanych skutków zmian 
demograficznych ukierunkowane na 
dostosowanie gospodarki (usług), 
architektury i technologii do odbiorców w 
wieku senioralnym.

Organizacje pozarządowe, 
jednostki organizacyjne  
pomocy społecznej (ROPS
oraz M/GOPS-y)

Zadania nie realizowano

2. Podniesienie wiedzy przedsiębiorców i 
działaczy społecznych w zakresie potencjału
„srebrnej gospodarki”.

Mławskie Centrum Aktywizacji Zawodowej Seniora to nazwa autorskiej oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, która stanowi odpowiedź na deficyt
pracowniczy na lokalnym i krajowym rynku pracy. Od sierpnia 2021 roku nasz Urząd realizuje program skierowany do osób, które ukończyły 55 rok życia,
posiadają prawo do emerytury lub renty albo są objęte ubezpieczeniem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do pracodawców poszukujących
pracowników. W ramach tej inicjatywy pracownicy Urzędu- doradcy klienta oferują usługi z zakresu pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego
osobom w wieku 55+ nieaktywnym zawodowo oraz pracodawcom. Celem tych usług jest utrzymanie na rynku pracy bądź wsparcie w ponownym wejściu
w aktywność zawodową osób w wieku przedemerytalnym lub emerytów oraz pomoc pracodawcom w uzupełnianiu braków kadrowych. To także okazja do
promocji wiedzy, doświadczenia i zainteresowań osób starszych oraz kreowanie wizerunku osoby starszej jako czynnej zawodowo i społecznie.
W dobie ciągłego braku nowych kandydatów chętnych do pracy lub  potencjalnych pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami warto  skłonić się  w
kierunku osób starszych, które często posiadają bogate doświadczenie zawodowe oraz fachową wiedzę, a także są 
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zdecydowanie bardziej dyspozycyjne dla pracodawców niż osoby z młodszych pokoleń. Potencjał osób 55+ może być doskonałą 
odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.
Główne działania w ramach Centrum to pośrednictwo pracy- kojarzenie dwóch stron rynku pracy zgodnie z zapotrzebowaniem,
informowanie o  zasadach zatrudniania emerytów oraz o  dostępnych ofertach pracy. W ramach poradnictwa zawodowego osoby
55+ zainteresowane pracą  mogą  skorzystać z  porad  i  informacji zawodowych, pomagających umiejscowić się  w aktualnych
realiach rynku pracy. Na naszej stronie internetowej uruchomiliśmy zakładkę z wszelkimi informacjami dotyczącymi naszej oferty
https://mlawa.praca.gov.pl/oferty-pracy-dla-seniora. Program nasz  promujemy również w mediach oraz w artykułach na  naszej
stronie internetowej oraz w Kwartalniku Mławski Świat Pracy. W ramach promocji programu we wrześniu ubiegłego roku odbyły
się  pierwsze spotkania z seniorami zrzeszonymi w Klubach  Seniora:  „Gorące serca" z Lipowca Kościelnego oraz  „Pogodny
Uśmiech z Mławy. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji. Część z nich wyraziła chęć poszukiwania pracy.

3. Rozwój usług społecznych dla seniorów, 
zarówno tych świadczonych w społeczności 
lokalnej, jak i usług instytucji pomocy 
społecznej, w tym m. in. w zakresie oferty 
zajęć kulturalnych, edukacyjnych i 
rekreacyjnych realizowanych w instytucjach 
publicznych.

Organizacje pozarządowe, 
jednostki organizacyjne  
pomocy społecznej (ROPS
oraz M/GOPS-y)

Dzienny Dom Senior + w Mławie; Dzienny Dom Senior + w Mławie jest jednostką organizacyjną Miasta Mława prowadzoną w
formie jednostki budżetowej, która rozpoczęła swoją działalność od stycznia 2020 roku. Jest to  ośrodek wsparcia dziennego dla
30 osób powyżej 60 roku życia, który oferuje usługi socjalne, edukacyjne, rehabilitacyjne, aktywizujące społecznie i terapię
zajęciową. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz.7.30-16.30.
W 2021 roku z usług DDS korzystało 27 seniorów. W ramach zajęć
edukacyjnych realizowano:
- zajęcia psychoedukacyjne z psychologiem;
- zajęcia prozdrowotne z pielęgniarką nt. różnych schorzeń np. choroby układu krążenia, cukrzyca i jej skutki. Seniorzy również
mieli robione pomiary ciśnienia, tętna i cukru;
- konsultacje prawne grupowe i indywidualne;
- zajęcia edukacyjne na temat bezpieczeństwa seniorów z przedstawicielami: policji, straży pożarnej, stancji sanitarno-
epidemiologicznej, zakładu ubezpieczeń społecznych.
W ramach usług socjalnych w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych zapewniano seniorom obiad, jak również
dostęp do urządzeń higienicznych( możliwość kąpieli, prania rzeczy osobistych, prasowanie), jak również udzielano porad i
pomocy w załatwieniu spraw osobistych i urzędowych.
W ramach usług rehabilitacyjnych realizowano rehabilitacje indywidualną i grupową, której celem był poprawa i
utrzymanie poziomu sprawności oraz usprawnianie indywidualnych dysfunkcji ruchowych.
W ramach terapii zajęciowej rozwijano zainteresowania, sprawność manualną i twórcze spędzanie czasu. Prowadzono
zajęcia muzyczne, plastyczne i warsztaty kulinarne.
W ramach zajęć kulturalnych odbywały się spotkania okolicznościowe z okazji imienin, urodzin seniorów. Obchodzono
uroczystości tj. Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Chłopaka, Dzień Seniora, Andrzejki, Boże Narodzenie. Seniorzy odwiedzili
wystawę plenerową ,,Mława wczoraj i dziś organizowaną przez archiwum państwowe, jak również obejrzeli dział
historyczny, archeologii, numizmatyki w mławskim Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej.
Seniorzy uczestniczyli w wycieczce do Olsztynka , gdzie zwiedzili Hutę Szkła Artystycznego i Muzeum
Budownictwa  Ludowego.  Starostwo Powiatowe w Mławie w 2021 roku przyznało dotacje dla organizacji pozarządowych
na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia z udziałem seniorów:
Stowarzyszeniem Klub Seniora „Kwiat Jesieni ”z siedzibą w 06-550 Szreńsk, ul. Plac Kanoniczny 11- Organizacja imprez
kulturalnych w 2021 roku: Święto Niepodległości – 1 000 zł Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja z siedzibą w 06-458
Niedzbórz 42: Piknik Partiotyczny – 2 500 zł oraz na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Mławie w Mławie – spływ kajakowy rzeką Wkrą
połączony z turniejem strzeleckim – 1000,00 zł.  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 2021r.,  Stowarzyszenie realizowało zadania z zakresu
edukacji prawnej polegające m.in. na :
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Wydaniu poradnika w wersji papierowej „Aktywny i Świadomy Senior”. Poradniki zostały przekazane m.in. do klubów
seniora działających na terenie powiatu mławskiego.
W dniu 29 października 2021r. przeprowadzono spotkanie z seniorami Dziennego Domu Seniora+ w Mławie na którym
poruszone zostały zagadnienia spadkowania ustawowego i testamentowego.

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

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Mławie w Mławie liczy 300 osób a ponadto w kołach w
Strzegowie – 60 osób, w Konopkach 20 osób i Wieczfni Kościelnej – 20 osób i w Żurominie -200 osób. W roku 2021 Związek
zrealizował 3 wyjazdy integracyjne do Krynicy Zdrój, Władysławowa i Ciechocinka łącznie dla 150 osób. W ramach zajęć
kulturalnych odbywały się spotkania okolicznościowe z okazji imienin, urodzin seniorów. Obchodzono uroczystości tj. Dzień
Kobiet, Wielkanoc, Dzień Seniora, Andrzejki, Boże Narodzenie jednak z uwagi na trwającą pandemię COVID działania
skierowane do seniorów były w dużym stopniu ograniczone. Informacja w sprawie działalności Stowarzyszenia Klubu Seniora
„Kwiat Jesieni” w Szreńsku w 2021r. Klub Seniora „Kwiat Jesieni” w Szreńsku został utworzony w celu integracji i
aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalno-oświatowych i opiekuńczych środowiska osób starszych będących
mieszkańcami Gminy Szreńsk, głównie z terenu wsi Szreńsk, Ługi, Mostowo, Krzywki Piaski, Miączyn Mały. Siedziba Klubu
Seniora znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szreńsku.Klubu Seniora „Kwiat Jesieni” w Szreńsku zrzesza
głównie osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, bezwzględu na płeć, zarówno kobiet jak i mężczyzn, bez względu na
wykształcenie, pełnosprawnych iniepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Szreńsk.  Uczestnictwo w strukturach i
zajęciach Klubu Seniora jest dobrowolne i bezpłatne. Celem działalności Klubu Seniora „Kwiat Jesieni” w Szreńsku jest:

•w spieranie osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania;
•przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych;
•pomoc w utrzymywaniu kondycji psychofizycznej;
•aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia;
•pomoc osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego;
•odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb
kulturalnych i towarzyskich;
•wspieranie rodzin osób starszych w opiece nad nimi;
•poprawa jakości życia seniorów;
 • integracja społeczna środowiska seniorów;
•zwiększenia zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej.
Zadaniem Klubu Seniora w Szreńsku jest organizowanie uczestnikom klubu zajęć, atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, 
stwarzając bezpieczną i przyjazną przestrzeń poprzez:
•organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi z różnych dziedzin: kultury, sztuki, służby zdrowia, policji, i innymi;
•organizowanie wycieczek i wyjazdów;
•organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji;
•organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych;
•organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje;
•organizowanie zajęć ruchowych i rozwijających pamięć;
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•organizowanie spotkań kulturalnych, seansów filmowych, wystaw, spektakli;
• inne działania w zależności od potrzeb.
W 2021r. działalność Klubu została ograniczona ze względu na pandemię. Ale pomimo różnych przeciwności członkowie Klubu nadal 
współpracowali z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szreńsku. Odbyło się spotkanie z policjantem, szkolenia w zakresie prawa, odbył się wyjazd do 
Torunia oraz siedmiodniowa wycieczka w Bieszczady. Klub Seniora był organizatorem imprez środowiskowych: Święto Pieczonego Ziemniaka 
oraz Święta Niepodległości. Aktywnie uczestniczył w dożynkach parafialnych w Szreńsku, jak również przedstawiciele Klubu wzięli udział w 
Wystawie Bożonarodzeniowej w Zawadach zorganizowanej przez Lokalną Grupę Działania w Ciechanowie.
W    Klubie Seniora uczestnicy mają możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie, rozwijania swoich

2.3 Tworzenie 
sprzyjających 
warunków dla rozwoju 
rolnictwa na terenie 
powiatu mławskiego

1. Powołanie na terenie powiatu
samorządowej agencji wspierającej rozwój
rolnictwa na terenie powiatu

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny Zadania nie realizowano

Radzanów Zadania nie realizowano

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława Zadania nie realizowano

2. Utworzenie powiatowej giełdy rolno-
spożywczej (np. na targowisku w 
Strzegowie)

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny Zadania nie realizowano

Radzanów Zadania nie realizowano

Strzegowo W miejscowości Strzegowo funkcjonuje targowisko rolno-spożywcze.

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława Zadania nie realizowano

3.1. Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych oparta 
na potrzebach lokalnego 
rynku pracy.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Mławie

Misją Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie jest aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy na terenie powiatu mławskiego umożliwiająca
przekwalifikowanie, zdobycie doświadczenia lub nabycie nowych umiejętności. W tym celu wykorzystujemy usługi rynku pracy oraz podstawowe
formy aktywizacji zawodowej, które wspierają finansowo bezrobotnych i pracodawców w naszych działaniach i przede wszystkim pozwalają na
niwelowanie barier utrudniających podjęcie zatrudnienia. Usługi, jakie świadczymy dla naszych klientów to pośrednictwo pracy, poradnictwo
zawodowe i organizacja szkoleń. Instrumenty natomiast to finansowe formy ułatwiające bezrobotnym korzystanie z usług oferowanych przez Urząd,
m.in. dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, bon na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia.
W procesie aktywizacji zawodowej istotną rolę pełnią także tzw. aktywne formy wspierania zatrudnienia. Są to m.in. staże, 
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prace interwencyjne, roboty publiczne. Dopiero połączenie tych trzech elementów daje możliwość kompleksowego wsparcia osób
zainteresowanych zatrudnieniem, które często samodzielnie nie radzą sobie na rynku pracy.  Pośrednictwo Głównym celem
działania pośrednictwa pracy jest pomoc bezrobotnym w aktywnym poszukiwaniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w
znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy. Prowadzimy pośrednictwo pracy o modelu dwutorowym (podział obowiązków
na pośredników stacjonarnych- doradców klienta zajmujących się obsługą osób bezrobotnych  i poszukujących pracy oraz
pośredników terenowych- doradców klienta zajmujących się obsługą pracodawców).  Za kontakty z pracodawcami odpowiada
dwóch doradców klienta instytucjonalnego (pośrednicy terenowi). Celem tych kontaktów jest pozyskiwanie informacji o wolnych
miejscach pracy, promocja usług z zakresu aktywizacji zawodowej, programów i kampanii prowadzonych przez Urząd. W wyniku
zmieniających się realiów na rynku pracy, pracodawcy bardzo często zgłaszali trudności ze znalezieniem kandydatów do pracy
posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Dlatego w trakcie rozmów z przedsiębiorcami pośrednicy pracy zachęcali do
zatrudniania bezrobotnych posiadających niższe kwalifikacje zawodowe, których przed rozpoczęciem pracy Urząd skieruje na
właściwe szkolenia zawodowe, zgodne z ich potrzebami. Podpowiadają również, by osoby zatrudnione mogły dostosować swoje
kwalifikacje w ramach kursów finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  Do końca 2021 roku doradcy klienta
instytucjonalnego podtrzymali kontakty z 1993 pracodawcami. Nawiązali współpracę z 679 przedsiębiorcami i pozyskali 8403
wolne miejsca pracy, w tym 7879 niesubsydiowanych. Były to oferty między innymi  w zawodach: magazynier, sprzedawca,
pracownik produkcji, monter podzespołów i zespołów elektronicznych, kontroler jakości, operator CNC, pracownik fizyczny.
Oferty pracy znajdujące się w dyspozycji Urzędu pozyskujemy poprzez bezpośrednie kontakty pośredników terenowych w miarę
możliwości w siedzibach firm oraz dzięki wizytom pracodawców w naszym Urzędzie. Oferty te są realizowane m. in. poprzez
spotkania rekrutacyjne i giełdy pracy, w trakcie których osoby bezrobotne zainteresowane podjęciem zatrudnienia mają możliwość
bezpośredniego spotkania z przedstawicielami firm. Przedsięwzięcia te poprawiają dostęp do wolnych miejsc pracy dla osób
szukających zatrudnienia, a pracodawcom umożliwiają bezpośredni kontakt z odpowiednimi kandydatami do pracy. W 2021 roku
zorganizowaliśmy 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 wydaliśmy 133 skierowania do pracy, w wyniku których zatrudnione zostały 34 osoby.  W miarę
upływu lat zmieniała się struktura ofert pracy. W 2021 roku niesubsydiowane oferty pracy stanowiły 93,70% ogółu ofert pracy i
miejsc aktywizacji zawodowej. W stosunku do końca 2020 roku odsetek ten wzrósł  o 0,2%. W dalszym ciągu występowało
mniejsze się zainteresowanie stażami. Część ofert pracy zgłaszana przez pracodawców służy określeniu możliwości zaspokojenia
potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi obejmujących obywateli polskich i cudzoziemców,
zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.  Za bezpośrednie kontakty z osobami zarejestrowanymi
odpowiadają doradcy klienta indywidualnego, którzy systematycznie odbywają spotkania  z bezrobotnymi  i poszukującymi pracy.
Celem tych spotkań jest ustalenie potrzeb klienta, pozyskanie informacji o jego sytuacji zawodowej (doświadczeniu, kompetencjach, barierach
uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy etc.), informowanie o dostępnych formach pomocy oraz realizacja zadań związanych z
udzielaniem klientowi pomocy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia. Doradcy klienta indywidualnego w omawianym okresie obsłużyli 17 081
wizyt osób zarejestrowanych. Rozprzestrzenianie się wirusa Covid- 19 oraz troska o zdrowie naszych klientów, spowodowały, że część kontaktów
odbywała się telefoniczne i drogą internetową. Przyjęliśmy system obsługi bezpośredniej umawiając określoną liczbę osób na wyznaczone godziny,
wcześniej telefonicznie ustalając wszelkie szczegóły wizyt tak, by skrócić czas przebywania klienta w budynku do minimum. W 2021 roku w takiej
formule obsłużyliśmy łącznie 6567 osób zarejestrowanych. W trakcie tych wizyt doradcy klienta indywidualnego przedstawili 5085 propozycji pracy
lub stażu. Poniższa tabela przedstawia ilość wydanych skierowań przez doradców klienta.  Nadal szczególną opieką objęte są osoby z
niepełnosprawnością. Doradca klienta- doradca zawodowy posiadający niezbędne kwalifikacje i umiejętności w trakcie rozmów indywidualnych z tymi
osobami, określa rodzaj pracy i czynności, które mogą wykonywać biorąc pod uwagę ich ograniczenia zdrowotne. W ramach tych działań w 2021 roku
1 osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności ukończyła szkolenie zawodowe, 5 osób odbywało staż, 69 bezrobotnych podjęło pracę, w tym 6
osób w ramach pomocy subsydiowanej oraz 4 osoby rozpoczęły działalność gospodarczą.
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Poradnictwo
Dla poprawy sytuacji grup osób bezrobotnych potrzebujących szczególnego wsparcia szczególnie istotne jest poradnictwo
zawodowe. Usługa ta polega na udzielaniu bezrobotnym
i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze
kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Poradnictwo zawodowe jest
realizowane w formie porad indywidualnych i grupowych:

•porady indywidualne polegają na rozmowach doradczych, tj. bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z klientem
i dotyczą takich problemów, jak wybór zawodu po raz pierwszy lub ponowny czy też określenie predyspozycji zawodowych.
Do końca 2021 roku przeprowadzono 858 rozmów doradczych, z której skorzystało 433 osoby, w tym 175 bezrobotnych
zamieszkałych w Mławie. Po skorzystaniu z tych porad pracę podjęło 330 osób.
•porady zawodowe w formie grupowej mają na celu dokonanie przez klienta samooceny oraz rozwijanie umiejętności
podejmowania decyzji związanych z planowaniem swojej kariery zawodowej. W omawianym okresie łącznie w 21 grupach
uczestniczyło 155 bezrobotnych.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID -19 część porad grupowych odbyła się on-line. Kolejną formą
poradnictwa zawodowego jest informacja zawodowa dotycząca zawodów, rynku pracy, możliwości szkolenia i kształcenia.
W ramach grupowej informacji zawodowej odbyło się 12 spotkań, w których uczestniczyło 70 osób.

Z indywidualnej informacji zawodowej skorzystało 3335 osób. Informacja indywidualna dotyczyła głównie rynku pracy,
możliwości podniesienia wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, informacji o wymogach poszczególnych zawodów
oraz usług rynku pracy.

Coaching

Analizując sytuację na rynku pracy da się zauważyć konieczność adaptacji potencjalnego pracownika do zmieniających się
realiów oraz stałą gotowość do podejmowania nowych wyzwań, tym bardziej w przypadku osób szukających za trudnienia.
Szybkie tempo przemian może doprowadzić część z nich do wykluczenia zawodowo-społecznego. Taka sytuacja wymaga
ciągłego poszukiwania nowych, efektywnych i skutecznych metod pracy z osobami poszukującymi zatrudnienia, dlatego też od
miesiąca lipca 2021 roku tutejszy Urząd wprowadził nową usługę dla osób bezrobotnych, tj. coaching. Zastosowanie
możliwości, jakie daje coaching, ma na celu łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizowania i inspirowania osób bezrobotnych
do zmiany swojej sytuacji zawodowej. Coaching skierowaliśmy do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, długotrwale
bezrobotnych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest to praca nad osobistym potencjałem
klientów, wydobywanie ich mocnych stron i omijanie wewnętrznych barier i deficytów tak, aby umożliwić im lepsze
funkcjonowanie w sytuacjach zawodowych i osobistych. To prosta i efektywna metoda rozwoju osobistego, która motywuje i
inspiruje klienta do osiągnięcia celów zawodowych. Nasza nowa oferta była realizowana m. in. pod nazwą Piątkowe sesje
coachingowe „Żeby zmiana była przygodą” z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi wsparcia w określeniu własnych
preferencji i celów zawodowych- w 2021 roku przeprowadziliśmy 13 grupowych sesji coachingowych dla 53 osób. Ponadto
odbyło się 9 spotkań grupowych opartych na coachingu dla 57 osób bezrobotnych. Przeprowadzono 6 sesji
indywidualnych z 3 osobami bezrobotnymi. Oprócz projektu Piątkowe sesje coachingowe, proponowaliśmy tę usługę
w projekcie unijnym i pilotażowym, zarówno w formie on-line, jak i spotkań osobistych- 29 osób.

Łącznie z takiego wsparcia w 2021 roku skorzystały 142 osobb.

Nazwa Zadania Działania Realizacja Stan Realizacji
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Szkolenia  zawodowe
Organizacja szkoleń zawodowych jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na lokalnym rynku pracy. Tempo rozwoju technologicznego skutkuje
postępującym wzrostem poziomu oczekiwań pracodawców wobec pracowników. Pracodawcy oczekują coraz bardziej kompetentnych osób o
kwalifikacjach odpowiadających nowoczesnym stanowiskom pracy. Osobom, które nie spełniają tych oczekiwań, nie jest łatwo odnaleźć się na
rynku pracy. W roku 2021 r. zorganizowaliśmy szkolenia dla 95 osób. Dla osób bezrobotnych, które deklarowały chęć zdobycia nowych
kwalifikacji organizowane były szkolenia indywidualne i grupowe. W ramach realizowanych szkoleń kierowane osoby mogły zdobywać nowe
uprawnienia                                                         i kwalifikacje. Ich tematyka była bardzo zróżnicowana, dopasowana do konkretnych potrzeb
lokalnego rynku pracy. Skierowani bezrobotni brali udział w takich szkoleniach jak: księgowość budżetowa, operator wózka widłowego,
uprawnienia kierowców w zakresie kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, prawo jazdy kat. C+E, sprzedawca z ECDL, operator koparko-ładowarki,
operator koparki powyżej 25 ton, operator ładowarki teleskopowej, spawacz metodami TIG/MAG/MIG, instalator systemów fotowoltaicznych,
doradca klienta z ECDL, kurs AUTOCAD, AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna                        u osób z autyzmem oraz operator
programista obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Po ukończonych szkoleniach osoby bezrobotne, które zdobywały kwalifikacje w ramach
szkoleń indywidualnych podejmowały zatrudnienie u pracodawców                                z którymi urząd podpisywał umowę na zatrudnienie po
szkoleniu, a osoby szkolone w ramach szkoleń grupowych kierowane były na zgłaszane oferty pracy, zapraszane na spotkania rekrutacyjne,
uczestniczyli również w Dniach Przedsiębiorczości. Efektywność zatrudnieniowa zorganizowanych przez nasz szkoleń wynosi 65%. Ze względu
na pandemię nasze możliwości                       w zakresie szkoleń zawodowych były ograniczone- przez część poprzedniego roku jednostki szkoleniowe
praktycznie                            nie organizowały szkoleń.
Dodatkową przeszkodą w realizacji szkoleń były obowiązujące przepisy ograniczające możliwość organizacji zajęć w formie grupowej. Dopiero w
drugiej połowie roku, gdy obostrzenia pandemiczne pozwoliły na realizację szkoleń w reżimie sanitarnym rozpoczęliśmy od kampanii promującej
szkolenia pn. „Szkolenia- praca- kariera". To nasz pomysł ukierunkowany na zaspokajanie potrzeb kadrowych lokalnych pracodawców dobywanie
kwalifikacji zawodowych dopasowanych do potrzeb rynku, zachęcający pracodawców do korzystania ze szkoleń jako wsparcia w realizacji planów
kadrowych. Kampania miała na celu także dotarcie do osób bezrobotnych z informacją o możliwości podnoszenia kompetencji poprzez szkolenia,
odpowiednio dobrane do wymagań pracodawców i realnych potrzeb rynku pracy. Z kolei dla pracodawcy największą korzyścią jest pozyskanie
kompetentnego i wyspecjalizowanego pracownika. W ramach kampanii ukazywały się artykuły promujące zdobywanie nowych kwalifikacji.
Dodatkowo na naszej stronie stworzona została zakładka, dzięki której zarówno osoby bezrobotne jak i pracodawcy mogą określać swoje cele i
potrzeby szkoleniowe dzięki zamieszczonym tam ankietom. Po wypełnieniu ankiety przez osobę bezrobotną otrzymujemy informację jakie
powinniśmy podjąć działania, aby objąć osoby zainteresowane właściwym szkoleniem. Narzędzie to stanowi również pomoc w diagnozowaniu
zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy powiatu mławskiego zgłoszone przez pracodawców po wypełnieniu ankiety
skierowanej do pracodawców.

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

W 2021 roku mławski urząd pracy realizował podstawowe formy aktywizacji zawodowej wymieniowe poniżej: 1)B  ony na zasiedlenie- w 2021
roku bony na zasiedlenie przyznaliśmy 43 osobom, przy czym zauważalny był wzrost zainteresowania osób młodych korzystaniem z tej formy
wsparcia względem roku 2020. Z pewnością sytuacja wywołana pandemią wstrzymała na pewien czas ruchy kadrowe w wielu dużych firmach, w
których najczęściej zatrudniani byli nasi bezrobotni, jednak wraz z normowaniem się sytuacji coraz więcej młodych osób zgłaszało się do PUP o
to wsparcie
P   race interwencyjne- W ubiegłym roku widoczne było duże zainteresowanie pracodawców tą forma wsparcia- 197 osób bezrobotnych
podjęło w jej ramach zatrudnienie. 

Roboty publiczne- W ramach robót publicznych skierowaliśmy do pracy 91 bezrobotnych. Skierowane osoby podjęły zatrudnienie głównie
w urzędach gmin i jednostkach podległych, stowarzyszeniach działających na terenie powiatu mławskiego oraz Rejonowym Związku
Spółek Wodnych.
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Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy- dla zaspokojenia powstałych potrzeb przeznaczyliśmy środki
finansowe pozwalające na doposażenie 70 stanowisk pracy dla 72 osób. Nowo tworzone miejsca pracy dotyczyły głownie
stanowisk biurowych, budowlanych, handlowych oraz branży meblarskiej. Porównując sytuację z 2020 roku zainteresowanie
pracodawców tą formą wsparcia utrzymuje się na podobnym poziomie. W dalszym ciągu obserwujemy rozwój części
podmiotów, które powstały z dotacji udzielonych przez tutejszy Urząd w poprzednich latach. Osoby te kontynuują współpracę
z naszym Urzędem jako przedsiębiorcy zainteresowani zatrudnieniem pracowników, zwracając się o wsparcie przy tworzeniu
nowych miejsc pracy.
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej- Do końca 2021 r. przyznaliśmy 70 dotacji na założenie nowych
firm. W ramach otrzymanych środków najwięcej osób podjęło działalności usługowe, wśród których dominowały usługi z
branży: budowlanej, fryzjerskiej i kosmetycznej oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja.

Staż- oprócz wypracowania doświadczenia zawodowego, pozwala na zdobycie lub podniesienie posiadanych już kwalifikacji
zawodowych od strony praktycznej, w środowisku pracy. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy staże zawodowe dla 134 osób
bezrobotnych. Bezrobotni kierowani byli głównie na stanowiska takie jak: pomoc administracyjna, referent ds. księgowości,
sprzedawca, pomoc kuchenna. Warto zaznaczyć, że wciąż maleje zainteresowanie ze strony osób bezrobotnych
podejmowaniem staży ze względu na dużą liczbę ofert pracy. Zwłaszcza osoby młode częściej decydowały się na zatrudnienie i
zdobywanie kwalifikacji podczas pracy.

Aktywne formy realizowaliśmy w ramach 6 programów i projektów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Pracodawców
i osoby zatrudnione wsparliśmy w programie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), którzy podnosili swoje
kwalifikacje zawodowe. Łączna wysokość środków w ubiegłym roku wyniosła 7 744 695,48 zł. Środki te wydatkowaliśmy w
całości.Ponadto w dyspozycji posiadaliśmy także kwotę 200 000 zł w ramach środków PFRON na rehabilitację zawodową osób
niepełnosprawnych. W omawianym okresie zaktywizowaliśmy łącznie 702 bezrobotnych, 2 osoby niepełnosprawne w ramach
PFRON oraz 292 beneficjentów KFS. Wśród zrealizowanych programów znajdują się: Algorytm- dostępny dla wszystkich
osób bezrobotnych. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mławskim (IV)” w ramach PO
WER(projekt realizowany w latach 2020-2022)- projekt w trakcie realizacji-w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER). 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..P   rojekt „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- w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 dla osób bezrobotnych

.Projekt konkursowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego”
dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie zamieszkujących gminy Dzierzgowo, Lipowiec
Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo.

Projekt pilotażowy „Wsparcie społeczno-zawodowe szansą na przyszłość”- finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy
(projekt realizowany w latach 2021-2022)- projekt w trakcie realizacji, skierowany do bezrobotnych kobiet z terenów
wiejskich.

.Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi- 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. Projekt zakończył się z końcem roku 202

44



Załącznik Nr 2 do Raportu

Nazwa Zadania Działania Realizacja Stan Realizacji

Powiatowy Urząd 
Pracy w Mławie

Programy skierowane do pozostałych klientów PUP w Mławie:
Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych- realizacja rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarejestrowanych
jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostających w zatrudnieniu. W 2021 roku oferowaliśmy wsparcie w ramach zwrotu
wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy
i niepozostające w zatrudnieniu. 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 PFRON pracodawca wystąpił do PUP o rozwiązanie tej umowy
7.Kształcenie ustawiczne pracodawców oraz ich pracowników (KFS)- w ramach KFS 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 podpisaliśmy w 2021r.  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. Wszystkie organizowane przez nas programy i projekty aktywizacji zawodowej są odpowiedzią
na aktualne potrzeby rynku pracy, które możemy zaspokajać dostępnymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy formami pomocy. Ponadto przy ubieganiu się o środki na te działania, dokonujemy dokładnych analiz
struktury bezrobocia oraz potrzeb pracodawców zgłaszanych w ofertach pracy. Każdy projekt i jego założenia (grupa
docelowa, zastosowane formy wsparcia) muszą mieć swoje uzasadnienie w faktycznych danych charakteryzujących
lokalny rynek pracy. Ponieważ wśród osób bezrobotnych w podziale na płeć przeważają niepracujące kobiety
zamieszkujące tereny wiejskie, opracowaliśmy 2 programy skierowane wyłącznie do tej grupy osób (projekty nr 4 i 5). W
podziale na miejsce zamieszkania wszystkich bezrobotnych przeważają osoby z terenów wiejskich i potrzebują innego
wsparcia niż bezrobotni z miasta, napisaliśmy Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na
wsi, który został sfinansowany w ramach dodatkowego naboru wniosków, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i
Polityki Społecznej.  Podobnie jest w przypadku kierunków szkoleń zawodowych, na które kierujemy naszych klientów.
Zarówno szkolenia grupowe jak i indywidualne odpowiadają na występujący w naszym powiecie deficyt konkretnych
kwalifikacji i uprawnień zawodowych.

3.2 Promocja i wsparcie
rozwoju ekonomii 
społecznej

1. Wspieranie działających podmiotów 
ekonomii społecznej oraz tworzenia 
nowych.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Mławie

Podczas bezpośrednich rozmów oraz spotkań grupowych z osobami bezrobotnymi, które mogłyby założyć spółdzielnie socjalne,
doradcy klienta promowali ekonomię społeczną jako sposób na aktywizację zawodową- brak było jednak zainteresowania
możliwościami jakie daje utworzenie spółdzielni socjalnej. Nasze działania jeszcze w 2020 roku skierowaliśmy także do
przedstawicieli samorządów, przybliżając zagadnienia związane z utworzeniem spółdzielni socjalnych prowadzonych przez
osoby prawne, np. gminy. Pandemia w 2021 roku praktycznie uniemożliwiła organizowanie grupowych spotkań, które byłyby
najbardziej efektywne przy tych działaniach.  Na przestrzeni lat 2015-2017 za pośrednictwem PUP w Mławie powstało 6
spółdzielni socjalnych, w których znalazło zatrudnienie 30 bezrobotnych. W początkowym okresie funkcjonowania tych
spółdzielni nasz Urząd aktywnie promował ich usługi, przedstawicieli spółdzielni zapraszaliśmy na różnego rodzaju spotkania,
konferencje i seminaria, każdorazowo spółdzielnie wystawiały się na Mławskich Targach Pracy z ofertami zatrudnienia- żadnej
ze spółdzielni nie udało się pozyskać nowych pracowników. Aktualnie spółdzielnie nie wykazują żadnej aktywności- z danych
ogólnodostępnych wynika, że 1 spółdzielnia została wykreślona z rejestru KRS, 1 zawiesiła swoją działalność po pierwszym
roku od założenia, pozostałe widnieją jako aktywne (3 spółdzielnie złożyły roczne sprawozdania finansowego do KRS wyłącznie
z pierwszego roku działalności, 1 spółdzielnia składa te sprawozdania co roku). Z informacji pozyskanych przez pracownika
PUP bezpośrednio od założycieli spółdzielni posiadających wpisy do KRS wynika, że tylko jedna spółdzielnia zamierza
kontynuować swoją działalność- w obecnej sytuacji 
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pandemicznej zawiesiła swoje usługi. Pozostałe osoby wskazywały na trudności w kontaktach między założycielami
uniemożliwiające doprowadzenie do zamknięcia i wyrejestrowania spółdzielni. Część z członków spółdzielni znalazło
zatrudnienie w ramach etatów w innych firmach. Ponadto 8 osób, które otrzymały środki na założenie spółdzielni, ponownie
zarejestrowały się w naszym Urzędzie jako bezrobotne. Sytuacja tych spółdzielni socjalnych oraz zakres świadczonych usług
(np. usługi budowlane świadczone na terenie całego kraju) nie stanowią zachęcającego i stabilnego miejsca zatrudnienia dla osób
bezrobotnych.
Pomimo naszych wieloletnich działań, ekonomia społeczna nie znalazła podatnego gruntu na dalszy rozwój oraz zapewnianie 
miejsc pracy m. in. osobom długotrwale bezrobotnym.

 2. Budowanie współpracy pomiędzy PES a 
samorządem, upowszechnianie produktów i 
usług oferowanych przez PES.

Działalność PUP w Mławie w zakresie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej dotyczy lokalnego rynku pracy oraz
zagadnień z nim związanych. Od 2009 roku mławski urząd pracy współpracuje ze Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy-
Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Główne działania dotyczą rozwoju przedsiębiorczości poprzez udzielanie dotacji na
założenie firmy na terenie wiejskim z obszaru działania LGD. Urząd uczestniczy w procedurach konkursowych, opiniuje
i rekomenduje wnioski do dofinansowania. Ponadto uczestniczy w różnego rodzaju przedsięwzięciach, wystawach i festynach,
które mają na celu promowanie dorobku terenów wiejskich (np. koła gospodyń wiejskich, lokalni rękodzielnicy)-
w przypadku powiatu mławskiego dotyczy to gmin: Wiśniewo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Szreńsk oraz Strzegowo.
W ubiegłym roku Urząd wziął udział w walnym zebraniu członków LGD, w konsultacjach społecznych dotyczących
aktualizacji Planu działania LDG, wystawie bożonarodzeniowej oraz uczestniczył w rozstrzygnięciu 2 naborów wniosków na
podejmowanie działalności gospodarczej ze środków PROW na lata 2014–2020.
Ponadto przedstawiciele LDG uczestniczyli w 2 seminariach zorganizowanych przez nasz urząd 25 i 25 listopada 2021 r.,
podczas których prezentowali możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich. PUP w Mławie współpracuje też
z Powiatowym Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Mławie- zakres działalności Cechu promujemy podczas
spotkań z młodzieżą szkolną w ramach programu „Młodzi u progu kariery”. W 2021 roku nasi doradcy zawodowi
przeprowadzili zajęcia z 423 uczniami ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie tych zajęć
uczniowie mogli m. in. poznać charakterystyki zawodów możliwych do zdobyci w szkołach zawodowych i innych instytucjach
szkolno- zawodowych, nadzorowanych przez Cech oraz na jaką naukę rzemiosła instytucja prowadzi nabór uczniów.
Przedstawiciele Cechu uczestniczyli w 2 seminariach zorganizowanych przez nasz urząd 25 i 25 listopada 2021r.

Przy okazji utworzenia w naszym Urzędzie w ubiegłym roku Mławskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej Seniora
podjęliśmy okazjonalną współpracę z Klubem Seniora „Pogodny Uśmiech z Mławy- w ramach promocji Centrum we
wrześniu 2021 odbyły się spotkania z seniorami zrzeszonymi w tym klubie, które działa jako stowarzyszenie rejestrowe.
Na mocy umowy nr 427/2020/BZP/CPE/W.160.II.2019 powierzenia grantu z dnia 16.09.2020 r. podjęliśmy współpracę
z Fundacją Fundusz Współpracy z siedzibą w Warszawie, którą kontynuowaliśmy w 2021 roku. Współpraca związana była
z dofinansowaniem projektu granatowego pozyskanego przez nasz Urząd w imieniu Powiatu Mławskiego pn. „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 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój. Przy okazji realizacji i upowszechnienia naszego grantu promowaliśmy również działalność Fundacji.

W przypadku współpracy z podmiotami z otoczenia ekonomii społecznej w dniu 18 listopada 2021 roku zorganizowaliśmy
warsztaty dla ośrodków pomocy społecznej w naszego powiatu, podczas których omawialiśmy założenia i sposoby
wykorzystania „Europejskiego modelu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. i rozwoju lokalnego” oraz
zakresu współpracy pomiędzy naszymi jednostkami. Urząd zaprezentował też swoje aktualne działania skierowane do osób
bezrobotnych
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3. Upowszechnianie informacji o PES jako 
miejscach
pracy dla osób długotrwale bezrobotnych.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Mławie

W 2021 roku nasz Urząd pozyskał 5 ofert pracy od spółdzielni socjalnych spoza terenu powiatu mławskiego łącznie na 21
miejsc pracy. Zgłoszone oferty zostały przedstawione 15 osobom długotrwale bezrobotnym- żadna z tych osób nie podjęła
zatrudnienia. Jedna ze spółdzielni otrzymała z naszych środków refundację kosztów utworzenia stanowiska pracy dla 1 osoby
bezrobotnej- zatrudniony został bezrobotny po 50 roku życia.
Realizowaliśmy także wsparcie zatrudnienia w Stowarzyszeniu na rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS w Mławie, które
jako jedyne z naszego powiatu posiada status przedsiębiorstwa społecznego. W całym 2021 roku przyjęliśmy 12 ofert pracy- 3
oferty zorganizowaliśmy prace interwencyjne, 2 oferty dotyczyły stażu dla osób bezrobotnych. Podczas rozmów doradczych
zgłoszone oferty przedstawiliśmy bezpośrednio 11 osobom długotrwale bezrobotnym- żadna z tych osób nie podjęła zatrudnienia.
Wszystkie te oferty pracy wraz z danymi pracodawców (jeśli zgłaszający wyraził zgodę) upowszechniliśmy na naszej stronie
internetowej, w Centralnej Bazie Ofert Pracy oraz w ramach „Partnerstwa dla Zatrudnienia” w ościennych urzędach pracy
w Żurominie, Działdowie i Nidzicy. Oferty przesłaliśmy również do ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu.

Podsumowując przedstawione powyżej informacje należy podkreślić, że obowiązujący od 2020 roku stan pandemii zmienił
funkcjonowanie wielu instytucji, podmiotów oraz zakładów pracy. Przywrócenie dotychczasowej współpracy w zakresie i na
poziomie, jakimi jeszcze na początku 2020 roku mogliśmy się poszczycić, będzie budowaniem tej współpracy w wielu
przypadkach praktycznie od podstaw. Duży wpływ na realizację naszych działań miały również obowiązujące obostrzenia, które
praktycznie uniemożliwiały organizacje seminariów, konferencji czy innych większych spotkań grupowych, które często są
jedyną platformą umożliwiającą współpracę.

4.1 Rozwój oferty w 
zakresie
edukacji  zawodowej

1. Zwiększenie udziału pracodawców w 
procesie zdobywania wykształcenia na 
poziomie zawodowym i technicznym przez 
przyszłych potencjalnych pracowników tak, 
by do programu nauczania włączone zostały 
elementy praktycznych umiejętności 
zawodowych, zgodnych z realiami pracy. 
Inicjowanie spotkań pomiędzy 
przedsiębiorcami a szkołami w celu 
zacieśnienia współpracy w tym zakresie.

Zespół Szkół Nr 1  Obywają się spotkania z pracodawcami w ramach Urzędu Pracy. Nauczyciele uczestniczą w spotkaniu ze szkołami wyższymi.
Spotkania z pracodawcami z zagranicy (Grecja) w celu poszerzenia umiejętności zawodowych. Udział nauczycieli
w kwalifikacyjnych studiach podyplomowych. Prowadzenie współpracy w zakresie organizowania praktyk szkolnych.

Zespół Szkół nr 2 W Zespole Szkół nr 2 w Mławie w zakresie tego działania podczas w/w okresu nastąpiło:
- pozyskiwanie nowych miejsc na terenie polski i na rynku zagranicznym ( Grecja) celem organizowania praktyk uczniowskich u
nowych pracodawców zwiększających skuteczność i atrakcyjność kształcenia i szkolenia zawodowego;
- realizacja projektu ,, Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowany w ramach priorytetu X Edukacja dla
rozwoju regionu, działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałanie10.3.1 Doskonalenie zawodowe w ramach RPO WM
2014 -2020. W roku szkolnym 2018/2019 w ramach tego projektu w Zespole Szkół nr 2 w Mławie zrealizowano 80 staży
zawodowych spośród 200 planowanych.
- realizacja projektu ,, 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 w ramach RPO WM na lata
2014-2020.
-realizacja projektu w ramach programu Erasmus +, Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna pt. ,, Praktyki zawodowe szansą na lepszy
start” .

Zespół Szkół nr 3 W Zespole Szkół Nr 3 w Mławie w zakresie tego działania podczas całego 2021 roku  prowadzono działania polegające na kontynuacji wieloletniej
współpracy zarówno z LG Electronics w Mławie (która w roku 2019 objęła szkołę patronatem), Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w
Mławie, Izbą Rzemieślniczą Kurpi i Podlasia jak i niezrzeszonymi rzemieślnikami oraz pracodawcami z wielu branż działających na terenie
powiatu mławskiego. W ramach realizacji zadań dotyczących kształcenia praktycznego 251 uczniów klas wielozawodowych z Branżowej Szkoły I
Stopnia realizowało praktyczną naukę zawodu u ponad 75 pracodawców w realnych warunkach zakładu pracy. Uczniowie a zarazem młodociani
pracownicy dwa lub trzy dni w tygodniu realizują naukę zawodu w zakładach pracy, poznając tajniki zawodu w ich praktycznej odsłonie.
Natomiast uczniowie z klas III technikum elektronicznego po rocznej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19,          w październiku 2021 roku
powrócili do LG Electronics w Mławie w celu realizacji miesięcznej praktyki zawodowej.  Technikum Nr 3 w Mławie jest w trakcie realizacji
projektu ,, Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” w ramach którego uczniowie technikum nabywają nowe umiejętności zawodowe w
ramach kursów i szkoleń oraz podczas realizacji programu innowacji pedagogicznej „Wykorzystywanie inteligentnych systemów dostępu do strefy”
który będzie kontynuowany w 2022 roku.
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Zespół Szkół nr 4 Szkoła realizuje praktyki zawodowe u lokalnych przedsiębiorców. Spotkania z pracodawcami są inicjowane przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Mławie.

2. Organizacja na poziomie powiatu nowych
form kształcenia dorosłych dla skutecznego
przekwalifikowania zawodowego zgodnego 
z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Zespół Szkół nr 1, Uruchomienie nowego kierunku kształcenia zgodnie z potrzebami rynku Technik Programista. Rozpoczęcie kwalifikacyjnych
studiów podyplomowych w zakresie budownictwa, elektryka. W procesie zdobywania wykształcenia na poziomie technicznym
pracodawcy przekazują poprzez organizowanie praktyk zawodowych i staży.

Zespół Szkół nr 2 Zadania nie realizowano

Zespół Szkół nr 3 Zadania nie realizowano

Zespół Szkół nr 4 Zadania nie realizowano

4.2 Dostosowanie 
systemów
kształcenia do potrzeb 
rynku pracy zgodnie z 
wymogami nowoczesnej
gospodarki

1. Utworzenie nowego kierunku na poziomie
technikum – technik spedytor.

Zespół Szkół nr 2 Zadania nie realizowano

Zespół Szkół nr 3 Zadania nie realizowano

2. Utworzenie nowego kierunku na poziomie
technikum – technik fryzjer.

Zespół Szkół nr 2 Zadania nie realizowano

Zespół Szkół nr 3 Realizacja powyższego celu nie doszła do skutku. Wpływ na to miała zarówno pandemia Covid-19, która uniemożliwiła
prowadzenie działań promujących nowy kierunek jak i obiektywne trudności, takie jak chociażby trudności w zatrudnieniu
nauczycieli specjalistów z danej branży spełniających wymogi formalne związane z zatrudnieniem w placówce oświatowej.

3. Dostosowanie innych kierunków 
kształcenia zawodowego do wymogów 
rynku pracy.

Zespół Szkół nr 2 Zadania nie realizowano

Zespół Szkół nr 3 Zadania nie realizowano

4.3 Działania 
wspierające uczenie 
się przez całe życie
i przekwalifikowanie 
dorosłych

1. Umożliwienie uzupełniania przez osoby 
dorosłe wykształcenia ogólnego, 
zdobywania lub zmiany kwalifikacji  
zawodowych.

Starostwo  Powiatowe w 
Mławie Wydział Edukacji
i Zdrowia

Zadania nie realizowano

1. Modernizacja bazy dydaktycznej i 
zasobów edukacyjnych  odpowiadających  
wymogom podstawy programowej 
kształcenia ogólnego i kształcenia w 
zawodach w tym, doposażanie sal 
lekcyjnych, pracowni, bibliotek aby 
spełniały potrzeby i oczekiwania 
nowocześnie zorganizowanego procesu 
kształcenia.

Starostwo  Powiatowe w 
Mławie Wydział Edukacji
i Zdrowia

W dniu 06.04.2018 roku zawarto umowę pomiędzy Powiatem Mławskim a Województwem Mazowieckim w celu uregulowania praw i obowiązków
stron związanych z realizacją przez Województwo projektu
„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. Okres realizacji projektu od podpisania
umowy będzie trwał do 31.03.2023 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 1939 r. w Mławie opracowały innowacje pedagogiczne, które zostały zaakceptowane. Z
zakresu innowacji pedagogicznych przeszkolono łącznie 124 uczniów i 19 nauczycieli. 
18 uczniów Technikum nr 4 wzięło udział w płatnych stażach. W umowie zaplanowano staże dla 625 uczniów. W roku realizacji projektu
zmniejszono liczbę miejsc stażowych do 250.  W latach 2018-2019 zrealizowano 217 staży. Pozostało jeszcze 15 miejsc na staż dla uczniów
Technikum nr 3. W ramach zadania nr 2 pn. „Szkolenia zawodowe dla uczniów” przeprowadzono 19 kursów, w których udział wzięło: 82 uczniów
Technikum nr 1 (kurs VLOS, warsztaty fotografii z drona), 117 uczniów Technikum nr 2 (kurs VLOS, pracownik usług kosmetycznych, kurs baristy,
warsztaty fotografii z drona, kurs carvingu) oraz 80 uczniów Technikum nr 4 (Organizacja miejsca pracy w oparciu o model 5S w usługach, Kadry i
płace z modułem nowoczesny HR, Menedżer, Własny biznes).  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).
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 pow
iatu mławskiego” w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla
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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 2w Mławie, Zespołu Szkół
nr 4 w Mławie im. Obrońców Mławy z Września 1939 r.
Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia łącznie 201 uczniów z trzech szkół - Zespołu Szkół nr 1, Zespołu
Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy  z Września 1939 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego na
posiedzeniu dnia 12 października 2020 roku podjął decyzję   o przyznaniu dofinansowania. Realizacja projektu planowana jest
od maja 2021 roku 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 - 3 nauczycielki z Zespołu Szkół nr 1 rozpoczęły studia
podyplomowe na kierunku nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie technik programista
(tematyka programowanie i bazy danych), 2 nauczycielki z Zespołu Szkół nr 4 rozpoczęły studia z zakresu prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych oraz z zakresu rachunkowości. 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, biologia, matematyka) iprzedmiotów  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. Łączna wartość zakupionego sprzętu to łącznie 344 418,43 zł. 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 w ramach 
Programu „Laboratoria Przyszłości”.„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją jest stworzenie 
nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu 
ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród 
uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Maksymalna wysokość wsparcia dla jednostki samorządu terytorialnego uzależniona jest od liczby uczniów w danej szkole. 
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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 Mławie wydatkowała 100% otrzymanego wsparcia do końca 2021 roku.
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.

4.4. Modernizacja 
infrastruktury służącej 
szkolnictwu zawodowemu

Starostwo  Powiatowe w 
Mławie Wydział Edukacji
i Zdrowia

Powiat Mławski 8 listopada 2021 r. włożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego  o udzielenie wsparcia w ramach programu
wieloletniego „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3. Wnioskiem zostało objętych 6
szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski. Wnioskowana kwota wsparcia to 55 000,00 zł przy wkładzie
własnym w wysokości 13 750,00 zł. 11 marca ukazał się wykaz szkół, którym przyznano wsparcie finansowe w ramach
„Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” w roku 2022 r. Trzy szkoły – Technikum nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej
w Zespole Szkół nr 2 w Mławie, Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.  Janusza
Korczaka w Mławie oraz II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r., otrzymały
łącznie 27 000,00 zł. Wkład własny ze strony Powiatu Mławskiego będzie stanowił kwotę 6 750,00 zł.

Liceum
Ogólnokształcące

Zakup monitorów interaktywnych

Zespół Szkół nr 1 W ramach modernizacji bazy dydaktycznej doposażono sale lekcyjne w plansze, tablice interaktywne,
oprogramowanie, wymieniono komputery, zakupiono program LIBRUS, w bibliotece program MOL.

Zespół Szkół nr 2 Doposażanie bazy szkoły, tak aby można było realizować podstawę programową kształcenia ogólnego i zawodowego z 
uwzględnieniem wszystkich wskazanych dla poszczególnych przedmiotów warunków nauczania. W roku 2021 udało mi się 
doposażyć szkołę m.in.. w następujące niezbędne pomoce dydaktyczne: zestawy komputerowe, tablety, projektory, tablice sucho
ścieralne, rejestrator kamer, kamerki internetowe z mikrofonem do zdalnego nauczania, biurka, programy antywirusowe, sprzęt
gastronomiczny, hotelarski i logistyczny.

Zespół Szkół nr 3 W Zespole Szkół Nr 3 w Mławie w zakresie tego działania podczas w/w okresu nastąpiło doposażanie bazy szkoły, tak aby
można było realizować podstawę programową kształcenia ogólnego i zawodowego z uwzględnieniem wszystkich zawartych w
warunkach i sposobach realizacji dla poszczególnych przedmiotów wytycznych. W roku 2021 udało się doposażyć szkołę
między innymi w pomoce dydaktyczne takie jak zestawy komputerowe, tablety, projektory, kamerki internetowe z
mikrofonem do zdalnego nauczania, biurka, szafki, nowe ławki do jednej pracowni, krzesła biurowe i programy
antywirusowe. Ponadto szkoła otrzymała w postaci darowizny z LG Electronics w Mławie telewizor oraz podzespoły
wykorzystywane podczas zajęć kształcenia praktycznego uczniów technikum elektronicznego.

Zespół Szkół nr 4 Szkoła na bieżąco modernizuje sale lekcyjne, kupione zostały meble do 2 pracowni komputerowych oraz regały do 
biblioteki na książki.
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2. Wyposażanie pracowni kształcenia 
ogólnego i zawodowego w sprzęt 
komputerowy oraz multimedialny.

Starostwo  Powiatowe w 
Mławie Wydział Edukacji
i Zdrowia

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 wydatkowano140 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 r., mogą o nie wnioskować w 2022 r.

Liceum
Ogólnokształcące

W ramach realizacji działań 4.4.2. służących pomocą w nauce naszym uczniom wyposażamy placówkę w konieczny sprzęt:
74 komputery,
 3 komputery przenośne,

26 projektory,
7 tablic multimedialnych,
11 telewizorów,
12  radiomagnetofonów,

12 odtwarzaczy DVD,
2 kserokopiarki
3 monitory interaktywne.

Zespół Szkół Nr 1, Pracownie kształcenia ogólnego i zawodowego wyposażono w sprzęt audiowizualny, komputery wraz z oprogramowaniem, 
tablety matematyczne, tablety interaktywne.

Zespół Szkół Nr 2 W Zespole Szkół nr 2 w Mławie w zakresie tego działania podczas w/w okresu nastąpiło: Doposażenie 
szkoły m.in
- zestawy  komputerowe
- laptop Dell Latitude 3510 z oprogramowaniem
- wózek do laptopów
- komputer przenośny z oprogramowaniem C
- projektory
- monitor  interaktywny
- urządzenie wielofunkcyjne
- drukarki
- drukarki kodów kreskowych dla zawodu logistyk
- telewizor
- tablet graficzny
- zestaw głośników
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Zespół Szkół Nr 3 W Zespole Szkół Nr 3 w Mławie w zakresie tego działania podczas w/w okresu doposażono szkolne pracownie w 
następujący sprzęt:
- laptop Dell Latitude 3510 z oprogramowaniem,
- Tablety Lenovo TB-8505F,
- Kamera IP Al. bullet IPC,
- Kamera IP bullet IPC HFW5241T,
- Rejestrator NVR,
- Switch 4x PoE Dahua,
- Konwerter Satel USB-RS,
- Moduł komunikacyjny GSM-X LTE,
- drukarki LG  (darowizna),
- telewizor LG (darowizna),
- tablet graficzny do matematyki i nauki języków obcych,
- tablet Samsung Galaxy Tab A.

,Zespół Szkół Nr 4 Szkoła aplikowała do programu Aktywna Tablica i pozyskała 4 monitory interaktywne. Projekt  „Mazowiecki program
przygotowania szkół i nauczycieli do nauczania zdalnego” do którego przystąpiło Liceum Ogólnokształcące w ramach X Osi
priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1  „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1
„Edukacja ogólna”. W ramach projektu odbyły się szkolenia dla 4 nauczycieli i 10 uczniów, szkoła otrzymała sprzęt w postaci
komputerów, tabletów, drukarek, monitora interaktywnego i pakietu oprogramowań wspierającego naukę zdalną. Przystąpiliśmy
do projektu pn. „Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu
mławskiego” realizowanego w partnerstwie z Partnerem Wiodącym – Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie. w ramach, otrzymaliśmy doposażenie pracowni  zawodowych.

Obszar strategiczny 3. Przestrzeń i Transport
Cel 1. Dogodny transport publiczny
Cel 2. Bezpieczeństwo dla niechronionych uczestników ruchu drogowego 
Cel 3. Dostępna infrastruktura rekreacyjna
Cel 4. Edukacja zawodowa odpowiednia do potrzeb rynku pracy

1.1 Stworzenie 
wspólnego rozkładu 
jazdy dla 
przewoźników  
działających na 
terenie powiatu

Stworzenie płaszczyzny współpracy 
pomiędzy publicznymi i prywatnymi 
przewoźnikami, ukierunkowanej na 
dostosowanie rozkładu jazdy do potrzeb 
mieszkańców a jednocześnie na optymalne
wykorzystanie oferty przewoźników

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny Gmina gwarantuje dzieciom z terenu dowóz do szkół podstawowych.

Radzanów Na terenie gminy Radzanów transport publiczny prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem prywatnych firm

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Gmina Szydłowo podjęła współpracę z prywatnym przewoźnikiem w celu zapewnienia dojazdu uczniom do
szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie naszej Gminy.

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława Zadania nie realizowano
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1.2 Zapewnienie 
dostępu do 
komunikacji  publicznej 
mieszkańcom  obszarów
wiejskich

Zapewnienie połączeń komunikacyjnych 
mieszkańcom obszarów wykluczonych 
transportowo. Poszukiwanie „dobrych 
praktyk” w zakresie zapewnienia dostępu 
do publicznego transportu mieszkańcom 
obszarów wiejskich i ich wdrażanie.

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny Gmina nie gwarantuje dojazdu dla mieszkańców ze względu na brak środków.

Radzanów Przed podpisaniem umowy gmina Radzanów zwróciła szczególną uwagę, aby rozkład jazdy skonstruowany był

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna W 2021 roku podjęte pierwsze prace związane z organizacją połączeń komunikacyjnych dla mieszkańców gminy z obszarów
wykluczonych transportowo – od 1 marca 2022 roku uruchomiono dwie linie
komunikacyjne

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława Zadania nie realizowano

2.1 Rozbudowa sieci 
ścieżek i dróg 
rowerowych oraz 
chodników i przejść dla 
pieszych

1. Dalsze wytyczanie zintegrowanych ścieżek
rowerowych.

Powiatowy Zarząd 
Dróg  droga Nr 2370W Mława – ul. Kościuszki – długość ścieżki rowerowej 1 060m

 droga Nr 2369W Mława -  ul. Graniczna, ul. Brukowa– długość ścieżki rowerowej 970m

 droga Nr 2375W Mława – ul. Nowa – długość ścieżki rowerowej 844,50m

 droga Nr 2364W Mława – ul. Płocka – długość ścieżki pieszo-rowerowej 1 470m

 droga Nr 2350W Strzegowo – Niedzbórz- Pniewo- Czeruchy – brak dokumentacji9

2. Budowa infrastruktury przy drogach 
(parkingi,
chodniki, oświetlenie, zatoki).

Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zew. i wew. powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi 
powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W o łącznej dł. 7657 m., wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko - Etap I -
wykonano ścieżkę rowerową o pow. 6100m2  (2 033 km)
2.wykonano zjazdy z kostki brukowej o pow.743m2
Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W w miejscowości: Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa – Etap II
1.wykonano chodniki o pow.  4 655m2 (2 327 km)
2.wykonano ciąg pieszo-rowerowy o pow. 2 153m2 (0,717km)
3.wykonano zjazdy z kostki brukowej o pow.1 729m2 oraz z masy bitumicznej o pow. 165m2 Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek – 
Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,201.wykonano chodniki  pow. 145m2 ( 0,073km)
2.wykonano zjazdy o pow. 628m2

3. Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż
dróg
powiatowych.

Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr
2337W Szreńsk – Radzanów
1.wykonano chodniki o pow. 1 405m2 (0,702 km) 
 2 Wykonano oświetlenie                     
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny 
Kościelne
1 wykonano chodniki o pow. 3 287m2 (1 643km)

2 .wykonano zjazdy o pow.1941m2
3 .wykonano parking o pow.624m (34 miejsca post. w tym 2 miejsca dla inwalidów) 

 4.wykonano oświetlenie
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Modernizacja drogi powiatowej nr 2341W relacji Miączyn Mały - Radzimowice .
destrukt1.wykonano chodniki o pow. 256m2 (0,128 km)
2.wykonano zjazdy o pow. 68m2

4. Sadzenie drzew przy ulicach i 
strefowe uspokojenie ruchu.

Powiatowy Zarząd 
Dróg

Wycięto 175 sztuk drzew wraz z zagospodarowaniem drewna oraz nasadzano nowe gatunki
drzew wskazanych przez Zamawiającego wraz z palikami, zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych.

2.2 Modernizacja i 
przebudowa dróg 
publicznych zapewniająca
bezpieczeństwo  pieszym

1. Przebudowa dróg i zmianę organizacji 
ruchu na ulicach w celu poprawy 
konkurencyjności ruchu niezmotoryzowanego
i transportu publicznego zapewniająca 
zrównoważony transport multimodalny (pełen
wykaz planowanych inwestycji drogowych, 
planowanych do realizacji we współpracy z 
gminami oraz Powiatowym Zarządem Dróg 
jest zamieszczony poniżej zestawienia 
obszarów (pod tabelami)).

Powiatowy Zarząd 
Dróg

Przebudowa drogi Nr 4640W Bieżuń – Szreńsk – Mława – 28,974 km:
Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania- wykonanie ronda w m. Liberadz, budowa chodników,  odwodnienia i zatok
autobusowych w m. Doziny, Liberadz, Wykonanie przebudowy  mostu  w m. Doziny.  Złożono wniosek o dofinansowanie
21.02.2022 r.  z Programu Polski Ład
Przebudowa drogi Nr 2355W Radzanów – Strzegowo  - ul Kościelna – 13,816  km: dokumentacja projektowa w trakcie
opracowywania
Przebudowa drogi Nr 2359W Radzanów – Drzazga - 2,446 km + most: W trakcie realizacji 
Przebudowa drogi Nr 4631W Wilewo – Zgliczyn – Glinki – Drzazga - 2,631 km: W trakcie realizacji budowa ronda w m. Drzazga
Przebudowa drogi Nr 2349W Żurominek – Strzałkowo – Stupsk - 9,899 km: dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.
Złożono wniosek o dofinansowanie 21.02.2022 r.  z Programu Polski Ład
Przebudowa drogi Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo  – Czeruchy – 13,977  km:  Opracowywanie dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji 
Przebudowa drogi Nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska - 7,318 km: W trakcie
realizacji odcinki 1+557– 2+945 i 4+441-5+106. Dnia 22.12.2021 r. zakończono realizację odcinka drogi od km 2+945 do km
4+441.
Przebudowa drogi Nr 2361W Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki – 10,908 km:  Opracowano
dokumentacje projektową.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2375W ul. Nowa- 0,850 km: Złożono wniosek o dofinansowanie 28.04. 2021 r. z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2369W ul. Graniczna, ul. Brukowa -1,000 km: Złożono wniosek o dofinansowanie 21.02.2022 r.
z Programu Polski Ład
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2364W ul. Płocka – 1,564 km: Złożono wniosek o dofinansowanie dnia  02.02.2022
z subwencji budżetu państwa..
Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000 do km 10+658 wraz z remontem mostu na rzece
Sewerynce w m. Kowalewko – Etap I i Etap II.  Z a d a n i e  z r e a l i z o w a n e  w  2 0 2 1  r o k u .  1 5  l i s t o p a d a
2 0 2 1  r .  d o k o n a n o  o d b i o r u  z a d a n i a .                                                                                          
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2341W Miączyn Mały – Radzimowice – 9,032 km:Wykonano chodnik w m. Bońkowo
Kościeln
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2332W droga powiatowa Nr 4640 – Głużek – Rumoka – 1,803 km: wykonanie poszerzenia i ułożenie warstwy 
ścieralnej.      Inwestycję wykonano 08.09.2021r.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2370W ul. Kościuszki – 1,000km: Złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Polski Ład
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2337WSzreńsk – Radzanów – 9,927km: W trakcie realizacji rozbiórka starego i budowa nowego mostu w m. 
Bielawy Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313W ul. Nowowiejska –0,500km: Inwestycja w trakcie realizacji
Przebudowa  drogi powiatowej Nr 2314W  Dębsk- Kitki- Szumsk -11,967 km: Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Przebudowa drogi
w m. Szumsk
Przebudowa   drogi powiatowej Nr 2315W   Dębsk- Szydłowo-4,344 km: Opracowano dokumentację projektową.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2309W od drogi 2306W- Chmielewo- Grzebsk -6,746 km: Dokumentacja projektowa w trakcie 
opracowywania. 
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Przebudowa  drogi powiatowej Nr 2310W granica woj. – Grzebsk- Nowe Brzozowo  -6,882 km: Dokumentacja 
projektowa w trakcie opracowywania

Wykaz Priorytetowych Inwestycji Drogowych 
zgłoszonych do realizacji przez Gminy. GMINA  DZIERZGOWO

2361W  Brzozowo  Maje-Dzierzgowo-Rzęgnowo-Grójec-Klewki
-opracowanie  dokumentacji projektowej na odcinku 2+930,00 - 10+815,88 ,
w trakcie opracowywania dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w Szumsku.2310W( Nowa Wieś) –granica woj.- 
Grzebsk- Nowe Brzozowo: dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania 2314W Dębsk- Kitki- Szumsk na odcinku 
2+995 – 3+660 wykonano nawierzchnię żwirową,
dokumentacja projektowa w trakcie realizacji – przebudowa drogi w m. Szumsk 2311W Wieczfnia Kościelna – Długokąty- 
Dzierzgówek: brak realizacj
2362W Dzierzgowo – Międzyleś – Cichowo brak realizacji

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY
2301W Zawady – Lipowiec Kościelny-Kęczewo- granica województwa brak realizacji
2333W Turza Wielka – Liberadz brak realizacji
2303W Turza Mała- Krępa- Cegielnia Lewicka wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej Nr 2303W w
m. Lewiczyn brak realizacji brak realizacji
2354W Unierzyż – Giżyn- Budy Giżyńskie brak realizacji
2386W Strzegowo- Mączewo- Uniecbrak realizacji
2356W Strzegowo- Starogubybrak realizacji
2341W Miączyn Mały- Radzimowice wykonano nawierzchnię z destruktu asfaltowego o dł. 3,156km) 2355W Radzanów- 
Strzegowo dokumentacja projektowa w trakcie realizacji
2357W Gradzanowo Włościańskie – Chądzyny – Breginie brak realizacji

GMINA SZREŃSK
2334W od drogi 563- Mostowo – Szreńsk brak realizacji
2342W Miączyn Mały- Dąbrowa – brak realizacji
 4630W Olszewo- Dębsk- Nadratowo- Ługii brak realizacji
2336W Grądek- Wola Proszkowska – Szreńsk brak realizacji
GMINA SZYDŁOWO
2315W Dębsk – Szydłowo
W ykonano dokumentację projektową 2323W  Szydłowo Borzymy  Kościelne brak realizacji
2320W Piegłowo- Łysakowo brak realizacji

GMINA RADZANÓW
4631W Wilewo- Zgliczyn Glinki –Drzazgabrak realizacji
2359W Radzanów – Drzazga wraz z przebudową mostu na rzece Mławce w trakcie 
realizacji
2338W Drzazga – Luszewobrak realizacji
2355W Radzanów – Strzegowo dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania
2340W Bońkowo Podleśne- Budy Matusy – Bieżany-  Józefowobrak realizacji
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2358W Radzanów- Gradzanowo Zbęskiebrak realizacji
2360W Drzazga –Siemiątkowo brak realizacji

GMINA  STRZEGOWO

2352W Strzegowo- Niedzbórz – Pniewo- Czeruchy dokumentacja projektowa w trakcie opracowania

1240W Ciechanów – Modła- Czarnocinek- Niedzbórz- Drogiszka- Dalnia brak  realizacji
2353W Konopki- Sułkowo Borowe- Sułkowo Polne
Odcinek drogi gruntowej o długości 830 m przewidziany do przebudowy 2351W 
Unikowo- Modła- Suleżyrz brak realizacji
2354W Unierzyż – Giżyn- Budy Giżyńskie brak realizacji
2386W Strzegowo- Mączewo- Unieckbrak realizacji
2356W Strzegowo- Staroguby brak realizacji
2341W Miączyn Mały- Radzimowice wykonano nawierzchnię z destruktu asfaltowego o dł. 3,156km) 2355W Radzanów- 
Strzegowo dokumentacja projektowa w trakcie realizacji
2357W Gradzanowo Włościańskie – Chądzyny – Breginie brak realizacji

GMINA WIŚNIEWO
Budowa chodnika wraz z oświetleniem od ulicy Warszawskiej w kierunku Nowej Otoczni brak realizacji
GMINA WIECZFNIA KOŚCIELNA
2309W od drogi 2306W ( Kuklin-Nowa Wieś) Chmielewo Wielkie- Grzebsk dokumentacja projektowa w trakcie 
opracowywania
2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ PFU w toku opracowywania - złożono wniosek o dofinansowanie 
21.02.2022r do  Programu Polski Ład
2304W od obecnej DK7 do granicy województwa (relacja Uniszki Zawadzkie – Uniszki Gumowskie) brak realizacji

MIASTO MŁAWA
2375W ul. Nowa
Z    łożono wniosek o dofinansowanie 24.08.2021r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
2313W ul. Nowowiejska 
Trakcie realizacji od Ronda Solidarności do DK7 2370W ul. Kościuszki
Złożono wniosek o dofinansowanie 21.02.2022r. do Programu Polski Ład

2. Dostosowanie jakości i układu dróg do 
potrzeb mieszkańców i regionu, w tym 
połączenie z systemem dróg krajowych 
i/lub z siecią TEN-T (transeuropejskiej 
sieci transportowej).

Powiat Mławski dnia 31 marca 2021 roku zgłosił do Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego 
kluczowe projekty drogowe, których realizacja będzie na odcinkach leżących w ciągach komunikacyjnych stanowiących 
bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T na okres realizacji do 2030 roku.

 1. Rozbudowa drogi nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W Pepłowo-Kuklin-Michalino
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3.1 Dostosowanie 
przestrzeni
rekreacyjnych,  
doposażenie i 
modernizacja

Dostosowanie „Łysej Góry” do celów 
rekreacyjnych zimowych oraz letnich m.in. 
montaż ławeczek, leżaków, grilla, a także 
wyciągu mobilnego.

Miasto Mława Zadania nie realizowano

3.2  Zagospodarowanie 
przestrzeni  
rekreacyjnych,
doposażenie i 
modernizacja

Zagospodarowanie skweru przy ul. 
Wiatracznej
w Szreńsku

Gmina Szreńsk Zadania nie realizowano

4.Podniesienie  
funkcjonalności
i estetyki przestrzeni 
publicznej

1. Realizacja projektów porządkowania 
przestrzeni
publicznej.

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

2. Wspólne działania w zakresie poprawy ładu
przestrzennego.

Lipowiec Kościelny Gmina ubiega się o dofinansowania z różnych źródeł na projekty m.in. infrastrukturalne. W 2021r. wykonano
remont świetlicy wiejskiej w Niegocinie (elewacja, wymiana drzwi)

Radzanów W    ramach realizacji projektów porządku przestrzeni publicznej Gmina Radzanów realizuje zadania takie jak: budowa chodników
w miejscowościach należących do Gminy Radzanów, mon-taż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną, remonty
budynków świetlic, strażnic oraz remiz strażackich. Na bieżąco realizowane są prace polegające na sprzątaniu nieczystości oraz
przeprowadzaniu bieżących napraw obiektów należących do gminy Radzanów. Powyższe przedsięwzięcia realizowane są zarówno
ze środków własnych jak i tych pochodzących od instytucji zewnętrznych.

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo w 2021 roku Gmina prowadziła prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego poprzez
przyjęcie Uchwał

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława Rozbudowywano sieć ulic na terenie miasta Mława, w tym m.in:
Zrealizowano zadanie pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową
skrzyżowania typu rondo”. Zadanie obejmowało: budowę dróg o nawierzchni mastyksowo grysowej
o łącznej długości 972,00 m, z czego: odcinek nr 1 – Al. Św. Wojciecha o długości 863,00 m i szerokości jezdni 7,0 m (wraz z rondem); odcinek nr 2
– ul. Banku Miast o długości 109,00 m i szerokości jezdni 7,0 m. Wykonane zostały również chodniki, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz
ścieżka rowerowa w Al. Św. Wojciecha o długości 863,0 m. W ramach zadania wykonano również połączenia Alei  Św. Wojciecha z ul.
Bursztynową i ul. Szmaragdową.
Przebudowano ulice: ul. Alfreda Kleniewskiego (z budową punktów świetlnych); ul. O. Honoriusza  Kowalczyka; ul. Bernarda Kryszkiewicza;  ul.
Ogrodową; Gen. Stanisława Maczka;
Ordona; ul. bp. Leona Wetmańskiego;
ul. Okrężną; ul. Reja (wykonanie chodnika); ul. Dzierzgowską, ul. Ciechanowską (etap I)
•Remontowano  chodniki.
•Zagospodarowano nawierzchnie placów na terenie MOSiR w Mławie.
•Wybudowano Dworzec Zintegrowany w Mławie.
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•Z   modernizowano bazę sportową na terenie Miasta Mława (MOSiR i SP7). Przebudowano dwa obiekty
sportowe: Stadion miejski i Kompleks boisk przy Szkole Podstawowej nr 7.
Na Stadionie Miejskim w Mławie zbudowano i przebudowano następujące obiekty sportowe: dwie jednościeżkowe dwustronne
skocznie do skoku o tyczce; rzutnię do pchnięcia kulą; 6-torową bieżnię okrężną o dług.400 m, 8 torową bieżnię prostą do
biegów na dystansie 110 m, odwodnienie liniowe bieżni, dwuścieżkową dwustronną skocznię do skoku w dal
i trójskoku, skocznię do skoku wzwyż oraz przebudowano boisko piłkarskie  o wymiarach 64x100m i nawierzchnię z trawy
naturalnej, przebudowano geometrię treningowego boiska piłkarskiego o wymiarach 64x105m i nawierzchnię
z trawy naturalnej, zbudowano system nawadniający i wykonano drenaż boiska, oświetlenie obiektu i system pomiaru czasu oraz
zagospodarowano teren.
Przy Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie przebudowano: boisko piłkarskie o wymiarach 26x51 m i nawierzchnię ze sztucznej
trawy, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20x40 m i nawierzchnię z poliuretanu, 3 torową bieżnię okrężną
o dług. 200 m i nawierzchnię z poliuretanu, przebudowano 4 torową bieżnię prostą o dług. 103 m do biegów na dystansie 60 m

4 Podniesienie 
funkcjonalności
i estetyki przestrzeni 
publicznej

2. Wspólne działania w zakresie poprawy ładu
przestrzennego.

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny Brak wspólnych działań w zakresie ładu przestrzennego

Radzanów W  ostatnich trzech latach na terenie gminy Radzanów wydano 4 decyzje o warunkach za-budowy dotyczące lokalizacji
inwestycji polegających na budowie elektrowni słonecznych. Część z nich została zrealizowana. W chwili obecnej prowadzone
są prace planistyczne mające na celu zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, która
pozwoli na przeznaczeniu w przyszłości ogromnych terenów z przeznaczeniem pod lokalizację instalacji pro-dukujących energię
z odnawialnych źródeł (instalacje fotowoltaiczne) oraz biogazowni lub biome-tanowni.

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo w 2021 roku Gmina prowadziła prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego poprzez
przyjęcie Uchwał

Wiśniewo Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych- 920 m.
Remonty i budowa dróg gminnych/nawierzchnia asfaltowa/ - 2km Budowa parkingów – 1700m2

Mława •P   rzystąpiono do opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
„Smolarnia”, „Kopernika”, „Krajewo II”, „Zuzanny Morawskiej”,
„S7 Nowowiejska”.
•Kontynuowano opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  m.
Mława
•Kontynuowano opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Dzielnica Przemysłowa”,
„Osiedle Młodych”, „Targowa cz. II”, „Błękitna”, „Górna”, „Płocka cz. II”, „Żuromińska”.
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Obszar strategiczny 4. Środowisko i Energetyka
Cel 1. Czyste powietrze
Cel 2. Pro-ekologiczne rozwiązania dla gospodarstw domowych
Cel 3. Odpowiednia gospodarka wodna
Cel 5. Większe bezpieczeństwo mieszkańców i zasobów naturalnych

Nazwa Zadania Działania Realizacja Stan Realizacji

Likwidacja  
zanieczyszczeń 
powietrza, w tym 
przede wszystkim 
odoru i smogu

1. Poszukiwanie rozwiązań ukierunkowanych
na zmniejszenie zanieczyszczenia odorem, 
w tym także dialog z przedsiębiorcami 
emitującymi te zanieczyszczenia. 
Poszukiwanie i wdrożenie dobrych praktyk
w tym zakresie i ich wdrożenie.

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny

Radzanów W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Radzanów wprowadzono ograniczenia lokalizacyjne dla
obiektów inwentarskich o obsadzie 60 DJP i więcej.

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława Zadania nie realizowano

2. Prowadzenie działań informacyjnych
kierowanych do mieszkańców oraz 
przedsiębiorców w zakresie ogrzewania 
budynków i generowania smogu, oraz 
szkodliwości smogu szczególnie
dla dzieci i seniorów. Poszukiwanie 
dofinansowania do wymiany pieców na 
ekologiczne.

Dzierzgowo Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Czyste Powietrze

Lipowiec Kościelny Gmina podpisała Porozumienie z WFOSiGW w sprawie realizacji programu Czyste Powietrze. W związku z tym prowadzone
są na terenie gminy kampanie informacyjne, konferencje i spotkania, w których mieszkańcom przekazywane są informacje
dotyczące wymiany pieców na ekologiczne, termomodernizacji, odnawialnych źródeł ciepła oraz finansowania takich
inwestycji. W Gminie powstał punkt konsultacyjno – informacyjny, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc przy składaniu
wniosków o dofinansowanie.

Radzanów Gmina Radzanów prowadzi punkt informacyjny w ramach Programu Czyste Powietrze. Organizuje spotkania, prowadzi akcje
informacyjne w sieci internetowej oraz rozsyła ulotki informacyjne o możliwości
dofinansowania wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji.

Strzegowo Utworzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”.
- Realizacja projektu w ramach RPOWM 2014-2020 Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę pieców wśród
mieszkańców Gminy Strzegowo – wymiana urządzeń grzewczych w 68 budynkach mieszkalnych na
pellet, pompę ciepła lub gaz.

Stupsk W Urzędzie Gminy Stupsk jest prowadzony gminny punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze”. Zorganizowano również
2 spotkania informacyjne na temat możliwości otrzymania dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” na wymianę źródła ciepła.
Rozpropagowano wśród
mieszkańców ulotkę informacyjną n/t programu „Czyste powietrze”.

Szreńsk Prowadzenie działań informacyjnych kierowanych do mieszkańców oraz przedsiębiorców w zakresie ogrzewania budynków i generowania smogu,
oraz szkodliwości smogu szczególnie dla dzieci i seniorów. Poszukiwanie dofinansowania do wymiany pieców na ekologiczne- gmina
organizowała spotkania z mieszkańcami, których tematem były informacje na temat możliwości wymiany pieców i docieplenia budynków. Poza
tym prowadzona była akcja informacyjna w mediach (radio7, gazeta mławska) propagująca
możliwość dofinansowania do wymiany pieców.
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Nazwa Zadania Działania Realizacja Stan Realizacji

Wieczfnia  Kościelna Uruchomienie z dnie 1 lipca 2021 roku Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Programu Czyste Powietrze – zakres
działalności: udzielanie porad mieszkańcom gminy, pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność,
organizowanie spotkań informacyjnych w terenie. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szydłowo Gmina Szydłowo podjęła współpracę na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach wspólnego działania został uruchomiony Gminny Punkt Czystego Powietrza, który
cieszy się zainteresowaniem wśród mieszkańców. Gminny Punkt Czystego Powietrza pomaga mieszkańcom przy wypełnianiu i
składaniu wniosków o dofinansowanie z WFOŚiGW. Gmina Szydłowo prowadzi również spotkania z mieszkańcami podczas
których mogą dowiedzieć się o zasadach wzięcia udziału w programie „Czyste Powietrze”. (1.1 - 1.4)

Wiśniewo Promocja „Nie karm smogu” , punkt konsultacyjny „Czyste powietrze” , Gminny Program Wymiany Pieców- w 2021 wymieniono
114 źródeł ciepła

Mława  Emisja spotów nt. czystego powietrza w Radiu 7, publikacja artykułów w czasopiśmie „Pory Roku” nr 1/2021, publikacja ogłoszeń
modułowych na portalach mawapress.pl i naszamlawa.pl, promocja na stronie Mlawa.pl oraz w „Informatorze Miejskim”, mediach
lokalnych prawidłowego spalania paliw stałych w piecach. organizowano pokaz ekonomicznego palenia paliwem stałym w piecach,
kotłach i kominkach (promocja palenia bez dymowego).

3. Sprzyjanie bioróżnorodności i rozwojowi 
zielonej
infrastruktury oraz zmniejszanie 
zanieczyszczenia.

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny

Radzanów W gminie Radzanów powstało wiele gminnych terenów zieleni, placów zabaw, terenów rekreacyjnych.

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Zadrzewianie przestrzeni publicznej- place gminne: ok 150 drzew i krzewów

Mława Zakupiono i bezpłatnie wydano 1000 szt. drzew i krzewów liściastych do nasadzeń w ogródkach
przydomowych adresowane do mieszkańców Miasta Mława w ramach akcji „Posadź drzewo”.

4. Wszelkie inne przedsięwzięcia 
związane z poprawą stanu powietrza 
atmosferycznego.

Dzierzgowo Prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach Rządowego Programu Czyste Powietrze. Przeprowadzanieszkoleń i przekazywanie
materiałów informacyjnych

Lipowiec Kościelny Gmina informuje mieszkańców odnośnie złej jakości powietrza(przekroczenie norm zawartości pyłu
zawieszonego PM10 i PM2,5) na swojej stronie internetowej.
- inwentaryzacja bezodpływowych zbiorników lub przydomowych oczyszczalni ścieków
deklaracje CEEB
Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, a co za tym idzie rzetelnej inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła i zlokalizowanie wszystkich
źródeł niskiej emisji (pieców grzewczych i lokalnych kotłowni), gdzie spalanie odbywa się w sposób nieefektywny

Radzanów Poprawa stanu powietrza poprzez montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach użyteczności publicznej

Strzegowo Zakup i nasadzenie 140 drzew na terenie Gminy Strzegowo” w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Strzegowo poprzez
nasadzenie drzew” realizowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Ochrony Powietrza
MAZOWSZE 2021”
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Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Wszelkie inne przedsięwzięcia związane z poprawą stanu powietrza atmosferycznego- została przeprowadzona na terenie
gminy kontrola 25 pieców w budynkach mieszkalnych, podczas których rozdawane były ulotki. W urzędzie gminy
zorganizowany został punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w zakresie
informacyjnym i wypełniania wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze .

Wieczfnia  Kościelna Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna – Zadanie dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.Nabór wniosków o dotację na "Usuwanie
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" – działanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława Dokonano wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na kotły gazowe kondensacyjne. Zadanie
realizowane w formie dotacji celowych z Budżetu Miasta Mława. Beneficjentami są podmioty i jednostki wyszczególnione w art.
403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, posiadający tytuł prawny do nieruchomości w
rozumieniu art. 3 pkt 41 ww. ustawy.
Współpracowano z WFOŚiGW  w Warszawie w ramach Porozumienia 48/2019 w zakresie promocji Programu Priorytetowego
„Czyste powietrze”  oraz udzielano pomocy mieszkańcom  w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym na etapie
pozyskiwania  i rozliczania dotacji na termomodernizacje jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymianę źródeł
ogrzewania tych budynków.
Dokonano inwentaryzacji źródeł ciepła– zainwentaryzowano 54 % źródeł eksploatowanych na terenie Miasta Mława.
Współuczestniczono w tworzeniu bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków [CEEB].
Prowadzono działania w celu ograniczania zjawiska wtórnej emisji zanieczyszczeń o atmosfery poprzez czyszczenie utwardzonych
ulic na mokro po okresie zimowym a także w okresach bezdeszczowych.
Na terenie Mławy funkcjonuje bezpłatna całoroczna komunikacja miejska pozwalająca ograniczyć emisyjność
spalin z transportu indywidulanego.
R  Realizowano zadanie pn. „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy – etap
XIII". W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny w postaci usunięcia i unieszkodliwienia 101,94 Mg
odpadów niebezpiecznych.
Z   realizowano zadanie pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6”- wykonano nowy węzeł
dwufunkcyjny  w piwnicy budynku wraz z podłączeniem budynku do sieci miejskiej PEC oraz wykonano wewnętrzną instalację c.o  z izolacją
przewodów w pomieszczeniach nieogrzewanych, montaż grzejników z zaworami termostatycznymi
oraz regulacją instalacji, likwidacja istniejących źródeł ciepła na paliwo stałe, co znacznie zredukowało emisję zanieczyszczeń do powietrza.
Dokonano nasadzenia drzew i krzewów  na terenie Mławy .Na dwóch obszarach przy - ul. Padlewskiego na obszarze o powierzchni 16 604 m2
nasadzono 150 drzew liściastych, 50 szt. krzewów liściastych ; -ul. Leszczyńskiego na obszarze o powierzchni 5 515 i 1053 szt. krzewów.

2.1 Rozbudowa 
infrastruktury sanitarnej

1. Budowa kanalizacji. Dzierzgowo Zadania nie zrealizowano

Lipowiec Kościelny Budowa kanalizacji – planuje się budowę kanalizacji, w Gminie Lipowiec Kościelny. W roku 2021 złożono kilka wniosków o dofinansowanie do 
różnych instytucji, ale nie uzyskano dofinansowania.

Radzanów Gmina wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Radzanów Cz. 1 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w 
miejscowości Radzanów - w zlewni P1 oraz Cz. II Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radzanów - w zlewni P4. Aktualnie cała 
miejscowość Radzanów jest skanalizowana.
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Strzegowo Przebudowa stacji uzdatniania wody w Unierzyżu i Pokrytkach gm. Strzegowo (projekt techniczny - realizacja
2022) w ramach PROW 2014-2020.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzegowo - Etap III -    34 sztuk przydomowych
oczyszczalni ścieków w ramach PROW 2014-2020.

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk gmina wykonała odcinek kanalizacji sanitarnej.

Wieczfnia  Kościelna Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia i Kuklin oraz rozbudowa sieci wodociągowej
w miejscowości Wieczfnia-Kolonia. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława •Przeprowadzono remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej (53 mb).
•Dostosowano istniejące środowisko SCADA do standardów systemu GIS (zdalna obsługa pompowni i przepompowni
ścieków)
•Budowano kanalizację sanitarną na terenie Miasta Mława. W 2021 r. na terenie miasta Mława wybudowano
sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 5,9 km

2. Inne działania związane z budową, przebudową, 
adaptacją, remontem, doposażeniem, rewitalizacją 
infrastruktury technicznej wynikające z potrzeb 
mieszkańców  powiatu.

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny W 2021r. podjęto decyzję o budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rumoka, na którą uzyskano dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu.

Radzanów Gmina zrealizowała także projekty związane z termomodernizacją i wymianą źródeł ciepła w obiektach gminnych (Szkoła podstawowa w 
Radzanowie, Przedszkole Publiczne w Radzanowie, Ośrodek Zdrowia w Radzanowie, Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie, Szkoła Podstawowa 
we Wróblewie i Odział Przedszkolny we Wróblewie).

Strzegowo Budowa budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w Radzimowicach.
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzegowie.

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki Zawadzkie – Zadanie dofinansowano ze środkówRządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Szydłowo Gmina podjęła czynności mając na celu wzbogacenie oferty turystycznej i technicznej poprzez budowę placów zabaw i siłowni plenerowych oraz 
rozbudowę infrastruktury drogowej.

Wiśniewo Budowa wodociągów gminnych -2,6 km

Mława •Na terenie miasta Mława w 2021 r. wybudowano i zmodernizowano sieć wodociągową o łącznej długości2,25 km.

3. Przeciwdziałanie suszy poprzez 
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych.

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny Zadania nie realizowano

Radzanów W ramach przeciwdziałania suszy wykonano renowację zbiornika wodnego w miejscowości Gradzanowo Zbęskie. Stan zagrożenia suszą monitorowany
jest przez stację meteorologiczną w Bońkowie Kościelnym, którą współfinansował Samorząd Powiatu Mławskiego i Samorząd Województwa 
Mazowieckiego.

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk Zadania nie realizowano
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Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława Zadania nie realizowano

2.2 Wspieranie działań w
kierunku likwidacji i
ograniczenia niskiej

emisji

1. Działanie poprzez rozbudowę sieci 
gazowniczej i/lub nowoczesnych sieci 
ciepłowniczych w obszarach zwartej 
zabudowy oraz promocję nowych 
technologii grzewczych wśród mieszkańców
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii.

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny sukcesywnie rozbudowywana jest sieć gazownicza w miejscowości Parcele Łomskie - Łomia. Stan na 2021r. to: liczba 
przyłączy – 75, długość sieci – 4,1 km.

Radzanów Na terenie gminy jest jedna sieć gazownicza, której rozbudowa jest planowana w 2022 roku. Mieszkańcy na
bieżąco są informowani i możliwości przyłączenia się do sieci.

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo w 2021 roku nastąpiła rozbudowa sieci gazowej na terenie Gminy Szydłowo w miejscowości Szydłówek, Trzcianka oraz 
Nowa Sławogóra.

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława Zadania nie realizowano

2. Promocja nowych technologii 
ciepłowniczych i podnoszenie 
świadomości mieszkańców oraz
kształtowanie ich zachowań pro-
środowiskowych.

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny Zadania nie realizowano

Radzanów Działania związane z podnoszeniem świadomości mieszkańców w zakresie nowych rozwiązań pro- środowiskowych są 
przedstawiane głównie przez punkt informacyjny działający w ramach porozumienia z
WFOŚiGW w Warszawie.

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Gmina Szydłowo w 2021 roku propagowała ekologiczne źródła energii, prowadzone były spotkania i
konsultacje.

Wiśniewo Czyste powietrze – promocja, spotkania informacyjne dla mieszkańców, plakaty i ulotki

Mława Zadania nie realizowano

3. Produkcja energii odnawialnej na terenie 
Powiatu (inwestycje w elektrownie wiatrowe, 
elektrownie na biomasę,biogaz, elektrownie 
solarne) przy jednoczesnej promocji tego typu 
rozwiązań.

Dzierzgowo Zadania nie realizowano
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Lipowiec Kościelny Zadania nie realizowano

Radzanów Na terenie gminy Radzanów w okresie 3 ostatnich lat wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy dotyczące lokalizacji 
inwestycji polegających na budowie elektrowni słonecznych. Część z nich została zrealizowana. Podejmowane też były 
spotkania informacyjne (w tym przez prywatne firmy) o możliwościach budowy biogazowni.

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Gmina Szydłowo w 2021 roku propagowała ekologiczne źródła energii, prowadzone były spotkania i konsultacje.

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława Zadania nie realizowano

2.3 Upowszechnienie
fotowoltaiki

1. Instalowanie ogniw fotowoltaicznych i
/lub pompy ciepła na wszystkich 
budynkach użyteczności publicznej w 
Powiecie Mławskim.

Powiat Mławski 23 września 2020 roku Powiat Mławski złożył wniosek do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie w 
ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizacji inwestycji pn.” Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek 
organizacyjnych powiatu mławskiego”. Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych 
powiatu mławskiego. Budowa instalacji  obejmuje: budynki: I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2,Zespołu Szkół Nr 3,
Zespołu Szkół Nr 4, Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Bursa 
Szkolna, Mławska Hala Sportowa. Łącznie liczba zainstalowanych modułów fotowoltaicznych wyniesie 1726. Dnia 22 lipca 2021 r. powiat mławski 
podpisał umowę z firmą Revolt Energy  na wykonanie robót. Planowane zakończenie to 16.05.2022 r.

Dzierzgowo Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 30kWp na budynku szkoły podstawowej w Dzierzgowie

Lipowiec Kościelny Zadania nie realizowano

Radzanów Gmina Radzanów zamontowała na kilku własnych obiektach instalacje fotowoltaiczne (Szkoła podstawowa w Radzanowie, Przedszkole Publiczne w 
Radzanowie, Ośrodek Zdrowia w Radzanowie, Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie, Szkoła Podstawowa we Wróblewie i Odział Przedszkolny 
we Wróblewie, świetlica wiejska w Bońkowie Podleśnym). W Przedszkolu Publicznym w Radzanowie oraz w Szkole Podstawowej we Wróblewie 
zainstalowano również gruntowe pompy ciepła.

Strzegowo Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo etap 2 – instalacja pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej – Szkoła 
Podstawowa w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa w Niedzborzu, Budynek Wielofunkcyjny w Strzegowie (projekt techniczny - realizacja 2022) w 
ramach RPOWM 2014-2020.

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Gmina Szydłowo w 2021 roku propagowała ekologiczne źródła energii, prowadzone były spotkania i
konsultacje.

Wiśniewo Montaż paneli grzewczych na budynku świetlicy w Starej Otoczni. Wykonanie projektów paneli na 15 świetlicach wiejskich , 4 szkołach , 
budynku urzędu – realizacja w 2022 w ramach programu Polski Ład

Mława •Z   ainstalowane panele fotowoltaiczne:
 przy ul. Płockiej w siedzibie spółki Wod-Kan w Mławie.

 przy SUW, ul Padlewskiego w Mławie.
- na nadbudowanej
 budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Mławie przy
ul. Smolarnia 6 .
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2. Wspieranie działań w kierunku 
instalowania ogniw fotowoltaicznych. 
Wsparcie tworzenia indywidualnych, 
przydomowych i przemysłowych 
elektrowni fotowoltaicznych a także 
upowszechnienie rozwiązań zasilania 
oświetlenia ulicznego ze źródeł energii 
słonecznej.

Dzierzgowo Zainstalowano 3 lampy solarne jako oświetlenie ulicznego w miejscowości Żaboklik

Lipowiec Kościelny Instaluje się oświetlenie z zasilaniem ze źródeł energii słonecznej przy przejściach dla pieszych.

Radzanów Gmina Radzanów wprowadza rozwiązania zasilania oświetlenia ulicznego ze źródeł energii słonecznej poprzez montaż
oświetlenia ulicznego w formie lamp solarnych.

Strzegowo Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Breginie i Mdzewko poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w
ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”
Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez dostawę i montaż lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii –
11 szt. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Unierzyżu –
współfinansowanie ze środków WFOŚiGW.

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Uniszki Gumowskie, Pepłowo, Chmielewko i Łęg. Zadanie
obejmowało wymianę opraw ledowych z sodowych na ledowe oraz zakup i montaż lamp solarnych. Inwestycja
współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2022.

Szydłowo Gmina Szydłowo w 2021 roku propagowała ekologiczne źródła energii, prowadzone były spotkania i konsultacje.

Wiśniewo 2021 – instalacja 20 lamp solarnych na terenie gminy. Wykonanie projektu montażu 200 lamp do realizacji w 2022 roku w
ramach programu rządowego Polski Ład

Mława Zadania nie realizowano

3.1 Zapobieganie 
skutkom suszy

1. Monitorowanie warunków pogodowych
z wykorzystaniem nowo wybudowanej stacji
meteorologicznej.

JUNG Puławy (dot. pkt.
1)

Powiat Mławski na podstawie Umowy zawartej dnia 20.11.2020 roku. Współpracuje z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy 
Instytut Badawczy w Puławach, IUNG-PiB , Dane ze stacji meterologicznej w Bońkowie wyświetlają się na stronie Powiatu Mławskiego:  
www.powiatmlawski.pl/3290,stacja-meteorologiczna-bonkowo-koscielne Dane meteorologiczne ze stacji wykorzystuje się na potrzeby prowadzonego 
Systemu Monitoringu Suszy w Polsce. Wszystkie informacje i wyniki są zamieszczone na stronie internetowej Monitoringu Suszy:
www.susza.iung.pulawy.pl

2. Współpraca i pomoc Gminnym Spółkom 
Wodnym zrzeszonym w Rejonowym Zawiązku
Spółek Wodnych w Mławie w utrzymaniu i
modernizacji sieci rowów melioracyjnych na terenie 
Powiatu  Mławskiego.

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny W Gminie Lipowiec Kościelny nie funkcjonuje Gminna Spółka Wodna

Radzanów Gmina Radzanów przeprowadza nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radzanów spółkom wodnym na działania 
związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk W dniu 7 września 2021 roku udzielono dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Stupsku, na bieżące utrzymanie 
urządzeń wodnych - konserwację urządzeń melioracyjnych, w szczególności polegającą na mechanicznym odmuleniu dna rowów (1600 mb), 
mechanicznym wykoszeniu skarp rowów (130 ar), ręcznym wykoszeniu skarp rowów (200 ar), naprawa drenowania (22 godz.) i usunięciu zatorów i
przetamowań (30 godz.).

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Udostępnianie pomieszczeń do zebrań i spotkań z mieszkańcami

Mława Zadania nie realizowano
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3. Współpraca z Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w 
zakresie monitorowania sieci rzek i cieków 
wodnych na terenie Powiatu Mławskiego 
(przebudowa, modernizacja mostów i 
przepustów drogowych oraz tam i urządzeń 
służących do piętrzenia wody).

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny Gmina współpracuje na bieżąco z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie monitorow

Radzanów Zadania realizowane są na bieżąco w miarę zaistnienia potrzeby.

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława Zadania nie realizowano

4. Lobbing w zakresie budowy zbiorników 
retencyjnych w dolinach rzek miedzy innymi
budowy zbiornika rekreacyjno-retencyjnego 
w dolinie rzeki Łydynia na odcinku 
Rosochy, Żmijewo
– Gaje, Krośnice (gm. Stupsk) do granicy z 
Powiatem Ciechanowskim oraz na rzece 
Wieczfnianka obejmujący grunty wsi 
Pogorzel i Bąki gm. Wieczfnia Kościelna.

Stupsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

5. Budowa zbiorników retencyjnych na 
terenie Miasta Mława.

Miasto Mława (dot. pkt. 5) •Wybudowano zbiornik retencyjny przy ul. Mickiewicza w Mławie (zbiornik o powierzchni 162,25 m2 i głębokości 2,8 m).

6. Promowanie zielono-błękitnej 
infrastruktury.

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny Zadania nie realizowano

Radzanów Gmina Radzanów jest terenem wiejskim z przewagą terenów użytkowanych rolniczo. W celu zapewnienia równowagi na 
terenach zurbanizowanych wprowadzono w planie zagospodarowania przestrzennego wysokie
wskaźniki dla powierzchni biologicznie czynnej.

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława Zadania nie realizowano

7. Monitorowanie w celu wykrywania źródeł 
zrzutów w dorzeczu rzek Wkry, Mławki i Orzyca, 
likwidację niekontrolowanych zrzutów ścieków
i przeciwdziałanie tego typu praktykom.

Komenda  Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w
Mławie

Zadania nie realizowano
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4.1 Zapewnienie
ciągłości
obowiązywania
programu Ochrony
Środowiska

Sporządzenie kolejnego dokumentu 
Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Mławskiego na lata do 2023 – 
2028 i raportów z wykonania Program (co 
dwa lata)

Starostwo  Powiatowe w 
Mławie Wydział 
Infrastruktury, Rolnictwa i 
Środowiska

W 2021 roku nie sporządzano kolejnego dokumentu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Mławskiego oraz raportu z wykonania Programu gdyż zarówno Program jak i Raport opracowane zostaną
w 2022 roku.

4.2 Opracowanie planu
urządzenia lasów

1. Wykonywanie uproszczonych planów 
urządzenia lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa celem prowadzenia 
prawidłowej gospodarki leśnej tj. 
zachowaniem zasad sztuki hodowli lasu oraz 
współpraca z Nadleśnictwami: Przasnysz, 
Ciechanów i Dwukoły w zakresie 
prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną 
w lasach niepaństwowych.

Starostwo  Powiatowe w 
Mławie Wydział 
Infrastruktury, Rolnictwa i 
Środowiska

 Współpraca z Nadleśnictwami: Przasnysz, Ciechanów i Dwukoły w zakresie prowadzenia nadzoru nad
prawidłową gospodarką leśną w lasach niepaństwowych – w 2021 roku za nadzór 12 400,58ha lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa powiat mławski wydatkował kwotę 172 947,32 zł.

 Wykonywanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa celem
prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej tj. zachowaniem zasad sztuki hodowli lasu – nie realizowano
gdyż Dział Rolnictwa i Środowiska dla wszystkich obrębów sporządził plany, które są ważne przez okres 10
lat (część z nich wyekspiruje w 2026 roku)

 Ocena udatności gruntów rolnych zalesionych w ramach PROW - zaplanowane na 2021 rok  zadanie dotyczące
przekwalifikowania z urzędu gruntów rolnych na leśne zalesionych w ramach PROW 2007-2013 nie zostało zrealizowane.
W/w zadania nie wykonano, w związku z pandemią SARS-CoV-2 i możliwością przełożenia go na 2022 rok.2. Ocena udatności gruntów rolnych 

zalesionych w
ramach PROW.

4.3 Zalesianie Zagospodarowanie gruntów o niskiej klasie
bonitacyjnej i nieprzydatnych rolniczo poprzez
wspieranie zmiany planów zagospodarowania
przestrzennego i planów miejscowych na 
poziomie gmin na rzecz nowych funkcji 
gospodarczych oraz
prowadzenia  zalesień.

Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji rolnictwa 

W związku z pismem znak IRŚ.060.1.2022 z dnia 04.03.2022 r. w załączeniu informacja statystyczna nt.
zalesień w Powiecie Mławskim.
Załączone dane są podzielone na dwie zakładki:      
- wnioski na zalesianie gruntów rolnych
   Gmina Wiśniewo o pow. 1,27 ha.
- dot. inwestycji wykonywanych w ramach ekosystemów leśnych (w lasach już istniejących).
Gmina Szydłowo o pow. 13,82 ha
Gmina Wieczfnia Kościelna o pow. 5,74 ha

4.4 Programy 
edukacji 
ekologicznej

1. Opracowanie i wdrożenie programów 
edukacji ekologicznej młodzieży na 
poziomie szkół ponadgimnazjalnych.

liceum
ogólnokształcące

Uczniowie uczestniczyli w wielu ciekawych zajęciach na lekcjach fizyki i chemii, badając właściwości wody z różnych ujęć, a
swoje obserwacje i wnioski zapisując na kartach pracy. W ramach lekcji wychowawczych odbyły się zajęcia edukacyjne
podnoszące świadomość globalnych wyzwań wodnych, wspierane przez Polską Akcję Humanitarną.
W trakcie lekcji geografii odbyły się warsztaty w terenie nad Jeziorem Krajewo, podczas których uczniowie dokonali
pomiarów szerokości, długości, głębokości jeziora oraz czystości i właściwości wody.
Przeprowadziliśmy również szkolny konkurs pod hasłem "Wody Afryki", który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w
nim udział ok. 100 uczniów.

Zespół Szkół Nr 1 Szkoła kształci w zakresie ochrony środowiska. Organizują akcje sprzątania terenu w ramach programu
„Sprzątanie Świata”. Program został opracowany przez nauczycieli ochrony środowiska.

Zespół Szkół Nr 2 Zadania nie realizowano

Zespół Szkół Nr 3 Zadania nie realizowano

Zespół Szkół Nr 4 Zadania nie realizowano
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2. Prowadzenie kampanii społecznych i 
wszelkich innych form edukacji 
ukierunkowanych na podnoszenie 
świadomości ekologicznej mieszkańców 
powiatu, w tym szczególnie dzieci i 
młodzieży

Liceum
ogólnokształcące

22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody.
Celem naszej akcji było szerzenie świadomości o tym, że dostęp do czystej wody to prawo człowieka. Na świecie 785 milionów
ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, jesteśmy za to współodpowiedzialni, a oszczędzanie wody to za mało. 
Organizatorami Światowego Dnia Wody były: Małgorzata Bielska, Małgorzata Czarnecka oraz Mariola Szczepkowska.

Zespół Szkół Nr 1 Jedną z kampanii społecznych był udział w sadzeniu lasu oraz kampanii sprzątania lasu. Kampanie te miały za
zadanie podnoszenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży ukazanie społeczeństwu pięknych walorów pracy społecznej.

Zespół Szkół Nr 2 W Zespole Szkół nr 2 w Mławie w zakresie tego działania podczas w/w okresu nastąpiło:
W Zespole Szkół nr 2 w Mławie działa od kilku lat Koło Ekologiczne, które na bieżąco promuje
i uświadamia potrzebę działań ekologicznych. Większość z nich to akcje prowadzone corocznie lub cyklicznie. W działania te
zaangażowani są nauczyciele różnych przedmiotów oraz Dyrekcja szkoły. Na lekcjach biologii i geografii realizowane są w
poszczególnych klasach tematy dotyczące wykorzystania i dywersyfikacji poszczególnych źródeł energii w Polsce i na świecie,
akcentując powolne zmniejszanie się udziału węgla w polskim przemyśle energetycznym i zwiększanie roli odnawialnych
źródeł energii.
W ramach zajęć edukacyjnych uświadamiamy naszych uczniów, że każdy człowiek na co dzień ma wpływ na degradację i
ochronę środowiska. Promujemy zdrowy styl życia, profilaktykę i aktywność fizyczną.
Co roku angażujemy naszych uczniów do różnorodnych działań ekologicznych:
•akcja Sprzątania Świata (sprzątanie terenu wokół szkoły)
 • konkurs plastyczny zachęcający do segregacji odpadów przeprowadzony w październiku
•   organizacja Międzynarodowego Dnia Ziemi (konkurs plastyczny pod hasłem  “Przywróćmy naszą Ziemię”,
quizy wiedzy ekologicznej z nagrodami)
•z zakup metalowego serca do zbiórki nakrętek
•wykorzystanie kompostownika do odpadów organicznych powstałych po zajęciach z technologii  gastronomicznej
•zbiórka zużytych baterii i makulatury
•współpraca z Nadleśnictwem Dwukoły (organizacja dla młodzieży wędrówek   po lesie, ścieżek edukacyjnych i szkółki leśnej,
prelekcja pani leśnik podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi w naszej szkole)

Zespół Szkół Nr 3 W Zespole Szkół Nr 3 w Mławie w zakresie tego działania prowadzi się wiele działań promujących potrzebę działań
ekologicznych. Większość z nich prowadzona jest cyklicznie.  W działania te zaangażowani są nauczyciele różnych
przedmiotów oraz wychowawcy klas.  Na lekcjach biologii i geografii realizowane są w poszczególnych klasach tematy
dotyczące podnoszenia świadomości ekologicznej oraz wykorzystania i dywersyfikacji poszczególnych źródeł energii w Polsce i
na świecie.
Uczniowie w roku 2021 brali udział w następujących działaniach:
akcja Sprzątania Świata,

zbiórka zużytych baterii i makulatury,
współpraca z Nadleśnictwem Dwukoły, wycieczki na Krajewo, sprzątanie lasu pod nadzorem pracowników nadleśnictwa,
poznawanie ścieżek edukacyjnych i szkółki leśnej, obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi. Szkoła w 2021 roku przystąpiła do
programu dotyczącego pozyskiwania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i uzyskała aprobatę oraz dofinansowanie na
wymienione zadanie. W 2022 roku na dachu szkoły zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne oszczędzające zużycie energii
elektrycznej w Zespole Szkół Nr 3.

Zespół Szkół Nr 4 Młodzież uczestniczyła w akcjach związanych ze Sprzątaniem Świata i sadzeniem lasu zainicjowanym przez
Nadleśnictwo Dwukoły. W szkole obchodzony był Dzień Ziemi i Dzień Wody.
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5.1 Zapobieganie 
zagrożeniom 
przemysłowym

1. Przeciwdziałanie poważnym awariom 
przemysłowym poprzez realizację 
czynności kontrolno-rozpoznawczych w 
Zakładach Zwiększonego Ryzyka 
Poważnej Awarii Przemysłowej oraz 
współpracę z samorządami lokalnych 
podczas sporządzania i opiniowania 
Miejscowych  Planów  Zagospodarowania 
Przestrzennego oraz innych dokumentów
planistycznych.

Komenda  Powiatowej 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Mławie

działania Komendy Powiatowej PSP w Mławie w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w 2021 r. 
obejmowały przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w dziewięciu zakładach zwiększonego ryzyka powstania 
poważnej awarii przemysłowej, przyjęcie i zaopiniowanie siedmiu zgłoszeń i programów zapobiegania awariom dostarczonych 
przez prowadzących zakłady zwiększonego ryzyka oraz współpracę z samorządami lokalnymi podczas sporządzania i 
opiniowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego, poprzez zaopiniowanie piętnastu MPZP, trzech SUIKZP, a także poprzez złożenie wniosków do 
opracowywanych MPZP i SUIKZP w łącznej ilości szesnastu wniosków.

2. Nadzór nad przestrzeganiem 
przepisów dotyczących gospodarki 
odpadami oraz przeciwdziałanie 
zagrożeniom wynikającym z 
przedmiotowego obszaru działalności.

w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych dotyczących gospodarki odpadami 
przeprowadzono dziewiętnaście kontroli w zakładach zajmujących się gospodarowaniem odpadami, z czego siedemnaście kontroli 
prowadzonych było na wniosek organów na drodze wydania postanowienia w zakresie spełnienia wymagań określonych w 
przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo w 2021 
r. w wyniku otrzymywania do uzgodnienia operatów przeciwpożarowych, wydano dwadzieścia postanowień do operatów.

5.2 Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i 
adaptacja do tych zmian

1. Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian 
Klimatu.

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny Zadania nie realizowano

Radzanów Zadania nie realizowano

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława Zadania nie realizowano

2. Proekologiczne zarządzanie zasobami 
lokalnymi wód, w tym zarządzanie wodami 
opadowymi na obszarach zurbanizowanych 
poprzez różne formy retencji oraz rozwój 
infrastruktury zieleni.

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny Zadania nie realizowano

Radzanów Na terenie gminy Radzanów zlokalizowane są obiekty infrastruktury zieleni ze zbiornikami retencyjnymi w
miejscowościach Ratowo, Bońkowo Podleśne, Bońkowo Kościelne, Radzanów, Bojanowo, Wróblewo, Bębnowo, 
Gradzanowo Zbęskie.

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława Zadania nie realizowano
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5.3 Poprawa 
funkcjonowania 
Powiatowej Komendy 
Policji

1. Zakup nowego sprzętu na potrzeby KPP w 
Mławie / współfinansowanie zakupu pojazdów 
służbowych dla KPP w Mławie.

Komenda  Powiatowa
Policji w Mławie

W 2021 r., Starostwo Powiatowe w Mlawie współfinansowało zakup pojazdu oznakowanego marki Toyota na potrzeby KPP w Mławie, przekazując 
na ten cel 55 000 zł.

2. Promowanie służby dzielnicowego w ramach 
programu „Dzielnicowy bliżej nas” poprzez 
opracowanie i wydruk ulotek informacyjnych z 
danymi dzielnicowych z poszczególnych rejonów 
służbowych.

Promowanie służby dzielnicowego oraz rozpowszechnianie informacji nt. rejonów służbowych poszczególnych dzielnicowych, odbywało się za 
pośrednictwem strony internetowej https://mazowiecka.policja.gov.pl/wml/ , profilu Facebook Policja Mława oraz BIP KPP w Mławie  a także 
dzięki aplikacji mobilnej Moja Komenda.

5.4 Poprawa funkcjonowania
Komendy  Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Mławie

1. Naprawa dachu budynku Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.

Komenda  Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w
Mławie

Zadania nie realizowano

2. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego.

Zadania nie realizowano

3. Zakup średniego samochodu 
ratowniczo- gaśniczego z funkcją 
ratownictwa technicznego.

w czerwcu 2021 roku do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Mławie przekazany został nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy MAN TGM 13.290 4X4 BL ze zwiększonym 
potencjałem ratownictwa technicznego. Przekazany został przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w 
Warszawie. Zakup został zrealizowany ze środków Funduszu Spójności w ramach projektu ,,Usprawnienie systemu 
ratownictwa na drogach – etap IV”. Wartość całkowita zakupu wyniosła 1.124.220,00 zł.

4. Zakup lekkiego samochodu
kwatermistrzowskiego.

Zadania nie realizowano

5. Zakup mikrobusa do przewozu osób. Zadania nie realizowano

6. Zakup samochodu operacyjnego. Zadania nie realizowano

7. Zakup mobilnego symulatora zagrożeń do 
celów realizacji zadań z zakresu „Prewencji 
społecznej”.

Zadania nie realizowano

8. Modernizacja infrastruktury technicznej 
radiowej
sieci łączności bezprzewodowej 
wykorzystywanej
na potrzeby organizacji akcji ratowniczo-
gaśniczych.

w 2021 roku opracowano Program organizacyjno – użytkowy modernizacji powiatowej sieci radiowej PSP na terenie powiatu 
mławskiego. Dokument został zaakceptowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. W związku
z dużym zakresem prac oraz wiążącymi się z tym kosztami tut. komenda podejmuje starania
o pozyskanie środków na realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia.

5.5 Doskonalenie 
funkcjonowania oraz rozwój
sieci Krajowego Systemu 
Ratowniczo - Gaśniczego na
obszarze powiatu 
mławskiego

1. Doposażenie Komendy Powiatowej PSP w 
Mławie oraz jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych w sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz 
środki ochrony indywidualnej dostosowane do 
potrzeb wynikających z występujących
i rozpoznawanych zagrożeń.

Komenda  Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w
Mławie

Limit dotacji został podzielony na:

- wydatki bieżące 104.883 zł.,

- wydatki inwestycyjne 555.000 zł.
W ramach dotacji ze środków bieżących w poszczególnych jednostkach dokonano zakupów sprzętu ratownictwa technicznego, medycznego i
wysokościowego, środków ochrony indywidualnej oraz remontów strażnic.
Z puli wydatków inwestycyjnych zakupiono:
Namiot pneumatyczny z osprzętem dla OSP Mława ul. Padlewskiego – 35.000,00 zł, Średni samochód ratowniczo –
gaśniczy dla OSP Piegłowo Wieś – 793.842,00 zł Średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Unierzyż -
786.954,00 zł
Dotacja dla jednostek spoza KSRG w ramach programu „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo –
gaśniczych”. Łączna kwota dotacji wyniosła 371.473,00 złotych.
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Komenda  Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w
Mławie

Limity dotacji:
wydatki bieżące 21.473 zł.
wydatki inwestycyjne 350.000,00 zł.
W ramach dotacji ze środków bieżących w poszczególnych jednostkach zrealizowano zakupy armatury pożarniczej, sprzętu łączności oraz
środków ochrony indywidualnej.
Ze środków inwestycyjnych za kwotę 797.778,00 złotych zakupiony został średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Konopkach
Ponadto zrealizowane zostały 3 dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych limity jakie wykorzystano są następujące:
Dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek OSP zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób
mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi
SARS-COV-2 – 120.000,00 złotych (zakup środków ochrony indywidualnej)

Dotacja dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i orkiestr strażackich na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Przygotowanie jednostek 
ochotniczych straży pożarnych
do działań ratowniczo-gaśniczych" – 24.243,00 złotych (zakup ubrań i sprzętu dla MDP oraz instrumentów dla
orkiestr)
Dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek OSP zaangażowanych w program
#SZCZEPIMYSIĘ Z OSP – 6.420,00 złotych (środki ochrony indywidualnej, sprzęt pożarniczy).
W 2021 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie zakupiła następujący sprzęt ratowniczy i gaśniczy
przenośny zbiornik wodny o poj. 13m3 wraz z armaturą – 9.280,50 zł.,
wózek paletowy – 1.622,37 zł.,
47 par rękawic technicznych funkcjonariuszy dla JRG Mława – 7.050 zł.,
dwie podpory stabilizacyjne oraz komplet drewna do stabilizacji – 6.405 zł.,
torbę medyczną PSP R1 wraz z rozdzielaczem do tlenoterapii masowej – 3.299 zł.,
zestaw elektronarzędzi – 1.949 zł.,
myjkę ultradźwiękową do masek aparatów OUO – 11.000 zł.
Na bieżąco analizowany jest stan środków ochrony indywidualnej strażaków oraz ich sukcesywna wymiana, w ubiegłym roku były to:
ubrania specjalne typu NOMEX – 3 kpl.,
obuwie strażackie gumowe i skórzane – 9 par,
rękawice specjalne strażackie – 8 par,
kominiarki strażackie niepalne – 7 szt.,
koszulki letnie i zimowe – 117 szt.,
ubrania koszarowe – 6 kpl.,
hełmy strażackie – 4 szt.

2. Wyposażanie jednostek PSP w samochody 
ratowniczo-gaśnicze oraz sukcesywna wymiana 
pojazdów  wyeksploatowanych.

pozyskany samochód, który został opisany w pkt. 5.4.3. zastąpił użytkowany
samochód GBA 2,5/25 Star. Decyzją Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej został on przekazany do Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Szreńsku.

Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych 
poprzez kontynuację szkoleń podstawowych i
specjalistycznych oraz realizację ćwiczeń 
praktycznych, przygotowanie sprzętowe i 
kadrowe kolejnych jednostek Ochotniczych 

W związku ze stanem pandemii SARSCov-2 KP PSP Mława była zmuszona ograniczyć ilość szkoleń. W 2021 r.
przeprowadzono następujące szkolenia:
Recertyfikację uprawnień z kpp:
- 03.07.2021 r – 24 druhów
- 10.07.2021 r. – 16 druhów
- 17.07.2021 r. – 32 druhów
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Straży Pożarnych do włączenia do Krajowego 
Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.

Komenda  Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w
Mławie

 18.08.2021 r. – 1 druh
- 06.11.2021 r. – 14 druhów
- 28.11.2021 r. – 3 druhów

Razem: 6 terminów, 90 druhów.
Szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy:
31.03.2021 r. – 1 druh (we własnym zakresie)
25.04.2021 r. – 18 druhów (wg danych od organizatora szkolenia)
- 28.11.2021 r. – 5 druhów (Turawa), Razem: 24 druhów.
 Szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP:
- 27.06.2021 r. – 29 druhów
- 12.09.2021 r. – 32 druhów
- 07.11.2021 r. – 28 druhów

- 21.11.2021 r. – 5 druhów (Grudusk)

Razem: 4 szkolenia, 94 druhów Szkolenie  naczelników:
- 07.03.2021 r. – 10 druhów
- 11.04.2021 r. – 5 druhów
Razem 2 szkolenia, 15 druhów Szkolenie w zakresie współpracy z 
LPR 04.02.2021 r. – 5 druhów
21.10.2021 r. – 2 druhów
09.12.2021 r. – 2 druhów
Razem 3 terminy, 9 druhów
Ogółem w 2021 r. przeszkolono 232 druhów. ĆWICZENIA OSP
W 2021 r. właściciele i zarządcy obiektów, na których miały odbyć się ćwiczenia zwrócili się do KP PSP w Mławie z prośbą o odstąpienie od 
ćwiczeń w 2021 r z uwagi na pandemię SARSCov-2.
Były to m. in. Krajowy Ośrodek dla Chorych na SM w Dąbku i Zespół Szkół Publicznych w Strz

4. Poprawa zasięgów radiowej sieci 
łączności bezprzewodowej 
wykorzystywanej na potrzeby organizacji
akcji ratowniczo-gaśniczych.

W 2021 roku opracowano Program organizacyjno – użytkowy modernizacji powiatowej sieci radiowej PSP na terenie powiatu 
mławskiego. Dokument został zaakceptowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. W związku
z dużym zakresem prac oraz wiążącymi się z tym kosztami tut. komenda podejmuje starania
o pozyskanie środków na realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia.

Obszar strategiczny 5. Kultura, Dziedzictwo, Turystyka
Cel 1. Dziedzictwo kulturowe jako fundament lokalnego patriotyzmu
Cel 2. Turystyka w oparciu o walory środowiska

1.1.  Wykorzystywanie 
dziedzictwa kulturowego
w celu zwiększenia 
atrakcyjności regionu

1. Wspieranie działań realizowanych przez 
Miasto Mława i promocja rekonstrukcji 
„Bitwy pod Mławą”

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny  Gmina Lipowiec Kościelny wspiera Miasto w ramach działań promocyjnych w miarę swoich możliwości. W 2021 r. przystąpiła
do projektu: Utworzenie szlaku turystycznego na terenie gmin: Mława, Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i 
Wieczfnia Kościelna” dofinansowując to zadanie w kwocie 13.099,00 zł. (w
ramach  porozumienia)

Radzanów Gmina Radzanów nie uczestniczyła w działaniach związanych z promocją rekonstrukcji „Bitwy pod Mławą”

Strzegowo Zadania nie realizowano
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Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Promocja

Mława W    spieranie działań realizowanych przez Miasto Mława poprzez informowanie o nich na stronie internetowej i w mediach
społecznościowych Miasta Mława, przekazywanie informacji o nich mediom lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim,
informowanie o nich za pomocą plakatów i banerów eksponowanych w przestrzeni   miejskiej, informowanie o nich za pomocą
biuletynu „Informator Miejski” i ulotek kolportowanych wśród mieszkańców i wykładanych w budynkach Urzędu Miasta Mława i
jednostek podległych;
1.  Utawienie baneru „Bitwa 1939 – pamiętamy” przy Mauzoleum Żołnierzy Września w Uniszkach Zawadzkich; 
2. Aktualizacja informacji o rekonstrukcjach „Bitwy pod Mławą” na stronie internetowej Miasta Mława;
3. Promocja wystawy „Bitwa pod Mławą 1939” zorganizowanej przez Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

2. Odtwarzanie i tworzenie nowych ścieżek 
(rowerowych, spacerowych) szlaków turystycznych 
na bazie atrakcyjnych miejsc krajobrazowych
i historycznych okolicy oraz regionu/regionów.

Powiatowy Zarząd Dróg Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zew. i wew. powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi 
powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W o łącznej dł. 7657 m., wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko- Etap I- wykonano  
ścieżkę rowerową o pow. 6100m2  (2 033 km)
2.wykonano zjazdy z kostki brukowej o pow.743m2
Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W w miejscowości: Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa – Etap II .wykonano 
chodniki o pow.   4 655m2 (2 327 km)
2 wykonano ciąg pieszo-rowerowy o pow. 2 153m2 (0,717km)
3.wykonano zjazdy z kostki brukowej o pow.1 729m2 oraz z masy bitumicznej o pow. 165m2

3. Inwestycje i bieżące wspieranie w kierunku 
promocji i utrzymania zabytków

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny Zadania nie realizowano

Radzanów Gmina Radzanów czynnie wspiera utrzymanie bieżące zabytków poprzez np. oświetlenie kościoła w Radzanowie. Bierze również udział w 
działaniach edukacyjno-kulturowych realizowanych w obiektach
zabytkowych (koncerty, szkolenia, konferencje).

Strzegowo Realizacja projektów inwestycyjnych dotyczących utrzymania zabytków:
-Parafia pw. św. Anny w Strzegowie – prace konserwatorskie polichromii nawy kościoła i kruchty.
-Parafia pw. św. Mikołaja w Niedzborzu – prace konserwatorskie i restauratorskie przy Plebanii w Niedzborzu.

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna w obszarze Kultura, Dziedzictwo, Turystyka poprzez przystąpienie w miesiącu styczeń 2022 roku do
Porozumienia Międzygminnego – „Utworzenie szlaku turystycznego na terenie gminy Mława, Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i
Wieczfnia Kościelna”.

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Renowacja drewnianej figury Św. Jana Nepomucena z Starych Kosinach , Budowa pomnika Ks. Kanonika
Władysława Skierkowskiego w Bogurzynie

Mława Tworzenie szlaku turystycznego na terenie gmin Mława, Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w oparciu o
przebieg istniejącego już szlaku walk wrześniowych 1939 r.:
•podpisanie listu intencyjnego;
•spotkania robocze Burmistrza Miasta Mława z wójtami gmin, Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły, przedstawicielem 
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Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i przedstawicielami lokalnych organizacji  społecznych;
•podejmowanie niezbędnych uchwał przez rady gmin
•B ieżące wspieranie promocji zabytków poprzez aktualizację informacji o zabytkach na stronie Internetowej Miasta Mława;
•Oznakowanie tabliczkami informacyjnymi zabytkowych budynków w Mławie: ratusza, siedziby Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Mławie, siedziby Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie i Pałacu Ślubów

1.2 Podjęcie działań w 
celu
upowszechniania kultury i 
twórczości lokalnych 
twórców

1. Inicjowanie wydarzeń (pikniki, spotkania dla
mieszkańców, festyny itp.) promujących talenty z 
terenu powiatu i historię Powiatu.

Organizacje
Pozarządowe oraz

Organizacje Pozarządowe oraz wszystkie samorządy gminne z terenu Powiatu Mławskiego

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny   Ze względu na pandemię Covid-19 brak działań w 2021r.

Radzanów Organizowane przez Gminę Radzanów zarówno imprezy, festyny czy spotkania z ludźmi kultury nawiązywały
do historii nie tylko gminy, lecz całego powiatu mławskiego. W konkursach szkol-nych, czy organizowanych przez GOK w Radzanowie brali 
udział uczniowie z całego regionu.

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zorganizowano dwa festyny letnie, podczas których występowali między innymi wykonawcy (soliści i zespoły) z

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Festyny wiejskie, Festyn Gminny z promocją zespołów muzycznych z terenu powiatu mławskiego

Mława Zadania nie realizowano

2. Nawiązywanie współpracy z innymi krajami 
europejskimi oraz na szczeblu lokalnym z innymi jst 
w celu wspólnego organizowania innowacyjnych 
przedsięwzięć dostępnych dla mławskiej 
społeczności, szczególnie dotyczących dziedzictwa 
kulturowego oraz łączących elementy edukacji, 
historii, kultury i sztuki.

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny Zadania nie realizowano

Radzanów Gmina brała czynny udział wraz z innymi samorządami na różnych płaszczyznach, w ramach członkostwa w SSS

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława Zadania nie realizowano

1.3 Edukacja obywatelska Wspieranie inicjatyw szkół w zakresie projektów 
krótko i średnioterminowych angażujących 
młodzież w działania międzypokoleniowe i/lub 
lokalnej społeczności oparte na lokalnej kulturze, 
tradycji lub historii.

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny Zadania nie realizowano

Radzanów Wszystkie gminne placówki edukacyjne wspierały i organizowały działania w zakresie kultury, tradycji i historii regionu. Zarówno akademie szkolne,
konkursy wiedzy, zawody sportowe czy pikniki nakierowane były na
działania  międzypokoleniowe.

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano
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Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława Zadania nie realizowano

Liceum
Ogólnokształcące

2 grudnia 2021 r. młodzież naszej szkoły wyjechała na wycieczkę do Warszawy w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i
Nauki "Poznaj Polskę". Projekt wycieczki przygotowany przez nauczycieli uzyskał akceptację, dzięki której uczniowie mieli
okazję zwiedzić stolicę. Poznając nasze dziedzictwo narodowe i kulturowe zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego
oraz Muzeum Narodowe, uczestnicząc w lekcji
"Świat mitów" oraz "Muzealne przeboje".

Zespól Szkól Nr 1 udział młodzieży w uroczystościach o charakterze patriotycznym 
- udział w kampanii „białych serc”
- udział w kampanii przeciw przemocy
- opieka nad Sztandarem AK
- udział w konkursie wiedzy mitologicznej
- udział w projektach organizowanych przez ambasady.

Zespól Szkol Nr 2 W Zespole Szkół nr 2 w Mławie w zakresie tego działania podczas w/w okresu nastąpiło:
organizacja spotkań na terenie szkoły z osobami świata kultury
angażowanie emerytów do wspólnego czytania podczas realizacji programu ,, Narodowe czytanie”
współpraca z lokalnym teatrem ,, Bluszcz”

Zespól Szkół Nr 3 W 2021 roku  działania z tego obszaru zostały częściowo zakłócone pandemią Covid-19
i realizacją części zaplanowanych działań on-line. Od maja 2021 roku po powrocie uczniów do szkół zorganizowano szereg
wycieczek o charakterze integracyjnym, związanych z historii i kulturą lokalną. Między innymi: „Wojna i pamięć” śladami
miejsc pamięci narodowej dla 4 klas,
„Poznawanie kraju, środowiska przyrodniczego Tatrzańskiego Parku Narodowego, tradycji, zabytków kultury, historii”-
trzydniowa wycieczka uczniów z 7 klas w dniach 29.09.2021 r. -1.10.2021 r.
W marcu 2021 roku uczniowie wzięli udział w charytatywnej akcji świątecznej „Paka od Kurczaka” organizowanej
przez Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie, zebrano artykuły żywnościowe dla ubogich rodzin
z naszego powiatu.
W maju 2021 roku wolontariusze naszej szkoły, kandydujący do Grupy Zalewski wzięli udział    w szkoleniu „ Jak skutecznie
pomagać osobie bezdomnej?”.
W czerwcu 2021 roku uczennica z klasy II LO wzięła udział w IX edycji Konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej-Cybisowej,
organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej i zajęła II miejsce.
Ponadto uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Mławie brali udział w I edycji Zbiórki „żółciaków” organizowanej w celu wsparcia
rehabilitacji Oskara i usypanie złotego serca. Dzięki pracy wolontariuszy ze szkolnego koła ufundowano 4 godziny
rehabilitacji Krystianowi, choremu bratu naszego ucznia.
„Korkomania Olci”- zbiórka i przekazanie korków dla potrzebującej rehabilitacji dziewczynki. Udział w akcji Grupy
Zalewski „Butelka wody dla bezdomnych”. Zebrano 1200 litrów butelkowanej wody.
W cztery czwartki lipca 2021 roku wolontariusze brali aktywny udział w cyklu spotkań dzieci    z młodzieżą
„Wakacje z Maxem” organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania
Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”. Wolontariusze wzięli udział w nagrywaniu spotu reklamowego „Od piwa nie tylko
głowa się kiwa” XVII Kampanii Białych Serc wraz z Grupą Zalewski.
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We wrześniu 2021 roku zainicjowana przez Samorząd Uczniowski w naszej szkole akcja „Charytatywnej zbiórki makulatury
na rehabilitację Sebastiana” odniosła ogromny sukces, przekazano 1400 kg makulatury. Uczniowie z naszej szkoły po raz
drugi wzięli udział w II edycja „Zbiórka „żółciaków” w celu wsparcia rehabilitacji dla Oskara.
Październik 2021 roku realizowany był pod hasłem kwesty ulicznej na rzecz wsparcia działań patrolu Grupy Zalewski na
terenie Mławy „Dopalam się zdrowo”, organizowanej w ramach XVII Kampanii Białych Serc.
Szkolne koło wolontariatu odpowiedziało również na apel Grupy Zalewski „Pomóż bezdomnym przetrwać zimę” i zbierało
potrzebne rzeczy tj. ubrania , koce, kołdry i żywność.
Młodzież zaangażowała się w działania międzypokoleniowe lokalnej społeczności, przygotowując okręg wyborczy nr 15
Miejskiej Komisji Wyborczej i przeprowadziła wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Mława. Akcja MEiN #SzkołaDoHymnu
odbyła się w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie w dniu 10 listopada o godzinie
11.11. Odśpiewano w klasowym gronie, razem z nauczycielami 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” i wysłuchano
przygotowaną przez uczniów audycję poświęconą wydarzeniom 1918 roku. Złożono hołd pod pomnikiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego – patrona szkoły w Dniu Niepodległości. „Klasa przyjazna zwierzakom” to kolejne działania prowadzone w szkole
mające na celu zbiórkę karmy dla zwierząt  w Schronisku w Pawłowie w akcji „Świąteczna paka dla psiaka” (przekazano 507
kg karmy i akcesoria dla psów)  Udział w akcji Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie „Wyjątkowe
Święta”- zbiórka produktów żywnościowych w szkole w celu wsparcia 21 rodzin przed świętami, uczniowie z 10 klas wsparli
akcję darami.  W szkole działa od wielu lat koło PCK i Honorowego Krwiodawstwa. Uczniowie zaangażowani w jego
działalność wraz z opiekunem są corocznie organizatorami gali honorowych krwiodawców. W listopadzie 2021 roku
współorganizowali uroczyste obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. Wolontariusze PCK wraz z opiekunem,
nauczycielem wychowania fizycznego prowadzili Terapię ruchową i zachęcali do udziału w programie „Aktywny zdrowy
senior” starszych mieszkańców Mławy i okolic. W Zespole Szkół Nr 3 w Mławie z uwagi na postać patrona szkoły Marszałka
Józefa Piłsudskiego niezwykle ceni się wartości narodowe i patriotyczne. Uczniowie wraz z nauczycielami w 2021 roku
odwiedzili szereg miejsc związanych z historią najbliższą zarówno miasta, powiatu , regionu jak i kraju. Zorganizowano rajd
pieszy po mławskich nekropoliach i miejscach pamięci pod hasłem „Codzienną postawą manifestujemy swój patriotyzm”.
Złożono hołd zmarłym i poległym bohaterom. Zapoznawano uczniów z historią regionu (wycieczka na cmentarz Wólczański
oraz Kalkówkę w celu odwiedzenia grobów poległych 17 stycznia 1945 r . Uczniowie wzięli udział w wycieczce edukacyjnej
„Poznajemy dziedzictwo narodowe” , Muzeum II wojny światowej oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Wycieczka
do Krakowa, Zakopanego, Pyzówki posłużyła do poznawania kraju, środowiska przyrodniczego Tatrzańskiego Parku
Narodowego oraz tradycji, zabytków kultury, historii i integracja społeczności  szkolnej.

Zespól Szkół Nr 4 Pandemia COVID-19 zahamowała działania młodzieży w tym zakresie.

1.4 Budowanie 
pozytywnego 
wizerunku

Prowadzenie współpracy z mediami regionu 
oraz innymi podmiotami wpływającymi na 
postrzeganie Powiatu w celu promocji, 
docieranie z przekazem zarówno do 
mieszkańców jak i osób spoza Powiatu 
(potencjalnych turystów, inwestorów lub 
młodych ludzi, którzy szukają dla siebie 
miejsca do życia
na terenach wiejskich).

Starostwo  Powiatowe w 
Mławie Wydział 
Infrastruktury, Rolnictwa i 
Środowiska

W roku 2021 na promocje Powiatu Mławskiego wydatkowano kwotę 68 247,97 zł. Podobnie jak w ubiegłym roku we współpracy z
Biurem Rady Powiatu Mławskiego została podpisana roczna umowa z Pracownią Rozwoju „Inkubator” na transmisję i
nagrywanie na nośniku sesji Rady Powiatu Mławskiego. Ponadto Wykonawca zobowiązany był do przygotowania  i
zamieszczania na portalu www.codziennikmlawski.pl co najmniej 2 wywiadów w miesiącu udzielonych przez Kierownictwo
Starostwa Powiatowego oraz Jednostek Organizacyjnych oraz zamiennie innych publikacji o charakterze promocyjnym. Poza tym
w miarę zapotrzebowania publikowane były artykuły dot. realizacji bieżących zadań Powiatu w lokalnej prasie i mediach. Na
początku roku zostało zawarte porozumienie dot. medialnej i partnerskiej współpracy z Radiem Rekord, które miało na celu
promocje Powiatu Mławskiego poprzez emisję wszystkich przesyłanych  materiałów  informacyjnych.  W 2021 roku został
przygotowany i wykonany folder „Inwestycje Powiatu Mławskiego 2019-2021” w ilości 2 000 sztuk. Materiał ten został
rozprowadzony po wszystkich gminach Powiatu Mławskiego jak również trafił do jednostek organizacyjnych Powiatu
Mławskiego. Poza tym był on wysyłany do wszystkich osób zwracających się o materiały promocyjne więc można stwierdzić, że
była to dystrybucja ogólnopolska. W ramach promocji Powiat Mławski ufundował koszulki dla pielgrzymów Grupy Miedzianej na
40 Pieszą Pielgrzymkę 
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Diecezji Płockiej na Jasną Górę.
Na prośbę Fundacji im. Wincentego Witosa na Rzecz Wspierania Inicjatyw w zakresie Rozwoju Wsi przekazano gadżety
reklamowe jako nagrody dla dzieci z Powiatu Mławskiego przebywających na koloniach w Stegnie.
KGW „JARZĘBINA” Budy Matusy zwróciło się z prośbą o wsparcie finansowe transportu na III Mazowiecki
Kongres KGW, gdzie reprezentowały Powiat Mławski. Zarząd oczywiście przychylił się do prośby I dofinansował  wyjazd.
KGW „Bogurzynianki” otrzymało dofinasowanie na obsługę festynu z okazji uroczystego otwarcia. Zakupiono nagrody z okazji II
Spartakiady Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Mławskiego.
Zlecono wykonanie dyplomów grawerowanych z okazji jubileuszów OSP na terenie Powiatu Mławskiego oraz z okazji 20 lecia
PODN Mława.
Dział  Promocji  na  prośbę  Związku  Powiatów  Polskich,  który  zamierzał  wydać  publikację  na  temat  wszystkich  starostów,
przygotował i przesłał biografie wszystkich Starostów Powiatu Mławskiego.
Starosta Mławski objął Patronatem Honorowym następujące imprezy:
- IX Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Zdzisława Skwary na wniosek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. i m.
A. Krzanowskiego w Mławie,
-Powiatowy konkurs  profilaktyczny pn.  „Ekipa T.A.K.  – Bezpieczeństwo” organizowany przez Komendę Powiatową Policji
w Mławie,
-„Mazowsze Północne – Białe Plamy” na wniosek Fundacji Wszystkie Mazurki Świata
Ponadto dział promocji zajmował się bieżącymi zakupami materiałów promocyjnych z logo Powiatu takimi jak: zestawy
piśmiennicze, kredki świecowe, karteczki samoprzylepne, torby sportowe, breloki, narzędzia wielofunkcyjne, opaski
samozaciskowe, pamięć usb, kalendarze książkowe oraz trójdzielny, stacje pogody, latarki, torby, kubki, parasole itp.
Jeżeli chodzi o plany związane z promocją na rok 2022 to w większości są to powtarzalne elementy tzn. zamieszczanie
materiałów w lokalnej prasie oraz na naszej stronie internetowej, zlecenie wykonania gadżetów i kalendarzy na rok 2023.
Z perspektywy 2 ostatnich lat mając na względzie pandemię Covid ciężko planować konkretne działania, ponieważ
z doświadczenia wiemy, że po mimo zamierzeń wiele imprez promocyjnych zostało odwołanych. Dział promocji na bieżąco
uczestniczy w działaniach mających na celu

2.1 Wsparcie rozwoju 
infrastruktury  
turystycznej

1. Wspieranie rozwoju gospodarstw
agroturystycznych.

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny Zadania nie realizowano

Radzanów Gmina Radzanów wspierała wiedzą i doświadczeniem rolników składających wnioski o dofinansowanie w
zakresie  agroturystyki.

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława Zadania nie realizowano

2. Stworzenie warunków dla inwestycji w bazę 
turystyczną klasy SPA.

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny Zadania nie realizowano

Radzanów Gmina współpracowała z SSS LGD w zakresie potencjalnych inwestycji w bazę turystyczną klasy SPA.

Strzegowo Zadania nie realizowano
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Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława Zadania nie realizowano

3. Tworzenie warunków do wykorzystania 
walorów środowiska przyrodniczego, w celu 
zwiększenia atrakcyjności turystycznej 
regionu

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny Zadania nie realizowano

Radzanów Gmina Radzanów udostępnia nieodpłatnie w sezonie turystycznym pomost na rzece Wkrze w miejscowości Radzanów. 
Współorganizuje akcje sprzątania lasów oraz rzeki Wkry.

Strzegowo Realizacja  projektów: -OSP Niedzbórz :„Niedzborski staw” – miejsce atrakcji turystycznej” w ramach PROW 2014-2020
-Parafia pw. św. Anny w Strzegowie: „Turystyczna promenada przy zabytkowym kościele w Strzegowie” w ramach PROW 2014-
2020

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława Zadania nie realizowano

2.2 Wykorzystanie 
walorów środowiska dla 
zwiększenia atrakcyjności
turystycznej Powiatu

1. Budowa zbiornika wodnego na rzece Wkrze
na terenie gminy Strzegowo o funkcji retencyjnej, 
ekologicznej, rekreacyjnej i przeciwpowodziowej 
jako inwestycji o zasięgu regionalnym.

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny Zadania nie realizowano

Radzanów Zadania nie realizowano

Strzegowo Budowa zbiornika wodnego na rzece Wkrze na terenie Gminy Strzegowo – częściowy wykup gruntów.

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława Zadania nie realizowano

2.3 Promocja turystyki Budowa punktów informacji turystycznej. Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny Zadania nie realizowano

Radzanów Zadania nie realizowano

Strzegowo Budowa obiektu małej architektury - minitężni solankowej w Strzegowie nad rzeką Wkrą – realizacja projektu
w ramach PROW 2014-2020.

Stupsk Zadania nie realizowano
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Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Zadania nie realizowano

Mława Zadania nie realizowano

Współpraca z jednostkami kultury i organizacjami 
pozarządowymi z obszaru całego powiatu.

Dzierzgowo Współpraca z młodzieżową orkiestrą dętą ARKA

Lipowiec Kościelny Zadania nie realizowano

Radzanów Na terenie Gminy Radzanów nie ma punktu informacji turystycznej, ale wszelkie informacje udzielane są odwiedzającym przez pracowników 
Urzędu Gminy i GOK w Radzanowie. Gmina Radzanów ogłasza konkursy dla organizacji pozarządowych, w których biorą udział beneficjenci z 
całego powiatu.

Strzegowo Zadania nie realizowano

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Zadania nie realizowano

Wiśniewo Montaż tablic informacyjnych tzw. witaczy promujących miejscowości gminne – dofinansowanie z PROW

Mława Zadania nie realizowano

2.4 Inwestycje w turystykę Zwiększenie nakładów na inwestycje sprzyjające 
rozwojowi turystyki, sportu i kultury (rozbudowa 
infrastruktury turystycznej, sportowej i 
rekreacyjnej).

Dzierzgowo Zadania nie realizowano

Lipowiec Kościelny Zadania nie realizowano

Radzanów Corocznie w ramach funduszu sołeckiego są zabezpieczane środki na bieżące utrzymanie i prze-glądy placów zabaw we wszystkich miejscowościach 
gminy. Działają czynnie boiska przyszkolne we Wróblewie i Radzanowie a także nie związane ze szkołami (Wróblewo, Radzanów, Luszewo). Działa 
też gminna hala sportowa przy
Zespole Szkół w Radzanowie.

Strzegowo Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Rudowo i Sułkowo Polne.
-Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Czarnocin, Drogiszka, Mdzewo, Rydzyn Szlachecki w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

Stupsk Zadania nie realizowano

Szreńsk Zadania nie realizowano

Wieczfnia  Kościelna Zadania nie realizowano

Szydłowo Na terenie Gminy Szydłowo w 2021 roku powstały place zabaw, tereny rekreacyjne wzbogacone o siłownie plenerowe oraz ścieżka edukacyjna przy 
Szkole Podstawowej w Dębsku.

Wiśniewo Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej w Starej Otoczni – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Remont pomieszczeń Świetlicy w Korbońcu – 
dofinansowanie z PROW Zagospodarowanie placu wiejskiego w Kosinach Bartosowych i Żurominku – MIAS
Remont pomieszczeń świetlic w Głużku i Modle - MIAS

Mława Zadania nie realizowano
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