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Br.0002.7.2020                                  

Protokół Nr XX/2020 

z Sesji Rady Powiatu Mławskiego 

odbytej w trybie korespondencyjnym 

w dniu 28 października 2020 roku 

 

 

Ad. 1 

Otwarcie XX Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

O godzinie 1000 otworzył obrady XX Sesji Rady Powiatu Mławskiego, zwołanej na dzień  

28 października 2020 roku.  

Poinformował, że ze względu na dużą dynamikę rozprzestrzeniania się wirusa COVID- 19 oraz 

z uwagi na konieczność przeciwdziałania jego rozpowszechnianiu, w trosce o bezpieczeństwo 

mieszkańców i radnych dzisiejsza Sesja Rady Powiatu Mławskiego odbędzie się w trybie 

korespondencyjnym. 

Nagranie obrad dzisiejszej Sesji jest udostępniane na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Mławie oraz na portalu ,,Codziennik Mławski”.  

 

 

Ad. 2 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

1. Otwarcie XX Sesji – godz. 10.00 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja o stanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.  

4. Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

5. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych. 

6. Głosowanie korespondencyjne - godz. 11.30 do 12.00 - 

 radni głosują imiennie nad projektami uchwał w sprawie: 

a) zmiany Uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 

2019 roku w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta; 

b) rozpatrzenia petycji; 

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;  

d) zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020. 

7. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu. 

8. Odbiór materiałów od radnych i dostarczenie do Przewodniczącego Rady –                    

godz. 12.30 – 13.30. 

9. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

10. Ustalenie przez Przewodniczącego Rady wyników głosowania nad projektami uchwał 

i protokołem z XIX Sesji – godz. 13.30 – 14.00. 

11. Przedstawienie wyników głosowania radnych – godz. 14.00. 

12. Zamknięcie  XX Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 
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Ad. 3 

Informacja o stanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.  

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia  

Poinformowała, że obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji z realizacji zadań 

oświatowych wynika z art. 11 ust. 7 ustawy prawo oświatowe. 

Powiat Mławski jest organem prowadzącym dla 9 oświatowych jednostek organizacyjnych:  

I LO, ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3, ZS Nr 4, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 

Mławie, Bursa Szkolna w Mławie. W roku szkolnym 2019/2020 do szkół  dla młodzieży  

prowadzonych przez powiat mławski uczęszczało 2529 uczniów  w 111 oddziałach  oraz 14 

uczniów w szkołach dla dorosłych w 1 oddziale (bez szkoły specjalnej). W roku szkolnym 

2017/2018 ogółem uczniów było 2178, w 2018/2019- 2109, natomiast w roku szkolnym 

2019/2020 – 2543. W technikach kształci się 46,66% uczniów, w Branżowej Szkole I stopnia 

13,64%, w sumie w szkołach zawodowych kształci się 60,3% uczniów. W Liceach 

ogólnokształcących jest 39,7% ogólnej liczby uczniów. W minionym roku szkolnym w SOSW 

naukę odbywało 131 uczniów. W internacie mieszkało 22 uczniów. Wczesne wspomaganie 

rozwoju było prowadzone dla 120 dzieci.  

Po gimnazjum zaplanowano 680 miejsc w 28 oddziałach, natomiast w wyniku rekrutacji jest 

26 oddziałów, w których uczyło się 621 uczniów. Po szkole podstawowej zaplanowano 584 

miejsca w 24 oddziałach, natomiast naukę w dniu 1 września podjęło 555 uczniów w 23 

oddziałach.   

W  I półroczu roku szkolnego 2019/2020 poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ogółem 

obejmowała 11689 uczniów. Realizacja planu pracy poradni w I półroczu roku szkolnego 

2019/2020 przebiegała wg planu. W zakresie działalności diagnostycznej wykonywane były 

badania: psychologiczne (731), pedagogiczne (722), logopedyczne (332), lekarskie (228). 

Razem przeprowadzono 2013  badań diagnostycznych. Ogółem poradnia wydała 457 opinii 

psychologiczno-pedagogicznych. Zajęciami indywidualnymi na terenie poradni objęto 134 

uczniów, natomiast zajęciami grupowymi na terenie poradni objęto 57 uczniów. Zajęciami 

grupowymi na terenie szkół i przedszkoli objęto 1606 uczniów. Udzielono 42 konsultacji dla 

rodziców uczniów. 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie to publiczna samorządowa 

placówka edukacyjna, powołana przez Powiat Mławski. Od stycznia 2020 r. Powiatowy 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w zakresie doradztwa metodycznego obejmuje obszar 

powiatu mławskiego oraz powiatu żuromińskiego. 

Działania PODN w roku 2019/2020 obejmowały następujące obszary:  

1. Współpraca z Mazowieckim Kuratorium Oświaty w celu tworzenia sieci doradztwa 

metodycznego. 

2. Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki  w opracowaniu priorytetów 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

3. Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa 

metodycznego dla nauczycieli. 

4. Przygotowanie i realizacja form doskonalenia dla doradców metodycznych, wspieranie 

ich działań oraz organizacja doradztwa dla nauczycieli. 

5. Przygotowanie i realizacja programów doskonalenia dla dyrektorów szkół i placówek 

oraz pracowników organów prowadzących szkoły i placówki w zakresie zarządzania 

oświatą. 

6. Organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli. 

7. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń dla 

nauczycieli. 
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8. Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia                                

i doskonalenia nauczycieli.  

9. Tworzenie i rozwijanie systemu obiegu informacji pedagogicznej. 

10. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz edukacji. 

11. Działania w zakresie uzyskania ponownej akredytacji. 

Formami działalności PODN w roku 2019/2020 były:  

− doskonalenie zawodowe w różnorodnych formach: 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 zdalnej edukacji, 

− organizacja konkursów przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych, 

− wspieranie nauczycieli w zakresie uzyskiwania stopni awansu zawodowego poprzez    

szkolenia oraz udzielanie konsultacji indywidualnych i zbiorowych, 

− pomoc dla nauczycieli innowatorów poprzez opiniowanie programów autorskich                               

i doradztwo metodyczne,  

− możliwość publikacji w Biuletynie metodycznym wydawanym przez PODN                      

w Mławie, 

− prezentacja bieżącej oferty wydawnictw pedagogicznych w formie stałych                                                   

i okolicznościowych wystaw oraz spotkań z przedstawicielami tych instytucji, 

− współpraca z biblioteką pedagogiczną, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

organami prowadzącymi szkoły i placówki. 

W roku szkolnym 2019/2020 r. z oferty skorzystało 3286 nauczycieli, wychowawców, 

dyrektorów. Wzięli oni udział w różnych formach doskonalenia     i doradztwa metodycznego. 

309 nauczycieli szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Mławski skorzystało z oferty.  

Bursa Szkolna dysponuje 140 miejscami noclegowymi. W roku szkolnym 2019/2020               

w Bursie mieszkało ogółem 76 wychowanków, którymi byli uczniowie mławskich szkół 

ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.  
W ramach zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Bursy: 

− powołana przez dyrektora Bursy komisja dokonała okresowego przeglądu stanu 

technicznego placówki przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 stwierdzając, że 

obiekt i wyposażenie placówki zapewniają odpowiednie warunki pobytu, pracy                            

i wypoczynku wychowankom, pracownikom oraz innym osobom przebywającym na jej 

terenie, 

− zorganizowano punkt udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wyposażono 

apteczkę pierwszej pomocy w niezbędne środki medyczne i systematycznie 

uzupełniano braki, 

− wychowankowie zostali zapoznani z przepisami ppoż., bhp, planem ewakuacji, 

sposobami posługiwania się sprzętem gaśniczym oraz udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej- szkolenie prowadził licencjonowany specjalista z zewnątrz, 

przeprowadzono też próbną ewakuację, 

− zapewniono dostęp do opieki lekarskiej- w sytuacjach wymagających porady lekarskiej 

wychowankowie konsultowani byli w pobliskiej poradni D lub dostarczani do nocnej 

pomocy ambulatoryjnej przez wychowawców, 

− prowadzone były różne formy zajęć, dotyczące procedur i zachowań, zapewniających 

bezpieczeństwo wychowankom w codziennych sytuacjach życiowych, 
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− zakazano wychowankom – i monitorowano systematycznie realizację tego zakazu- 

używania w pokojach urządzeń elektrycznych typu grzejniki, czajniki itp. Zapewniono 

dostęp do czajników pod kontrolą opiekunów, 

− na bieżąco wykonywano prace naprawczo- remontowe likwidujące usterki, które 

stanowiłyby chociażby minimalne zagrożenie dla osób przebywających w placówce, 

− w celu zapewnienia ochrony przed przenikaniem na teren Bursy osób niepożądanych 

bądź zjawisk patologicznych, ustalono godziny wizyt, legitymowano gości, 

monitorowano przebieg odwiedzin. 

W  roku szkolnym 2019/2020 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mławski 

pracowało 315 nauczycieli na 283,21 etatach.  

W roku szkolnym 2019/2020 kwota na nagrody do dyspozycji Starosty wynosiła  36 081,00 zł. 

Na podstawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze 

specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze 

przyznano nagrody 7  nauczycielom oraz 2 dyrektorom szkół. 

W minionym roku szkolnym w placówkach oświatowych prowadzone były prace remontowo- 

naprawcze. Szczegółowy zakres prac opisany jest w przedstawionej informacji.  

    Uczniowie maturę po pierwszej sesji zdali prawie w 67% kiedy zdawalność w kraju 

wyniosła 74%. Znacznie lepiej te wyniki ukształtowały się po sesji poprawkowej, gdzie 

egzamin zdało prawie 15% osób uprawnionych do egzaminu poprawkowego. Po egzaminach 

poprawkowych łączna zdawalność egzaminu maturalnego wynosi 81,82%, kiedy w skali kraju 

wynik plasuje się na poziomie 81,8%. Egzamin maturalny w podziale na typy szkół: liceum- 

89,6%, technikum- ok. 71%. W sesji zimowej uczniowie osiągnęli wynik 72,2% z egzaminu 

z kwalifikacji zawodowych. Były to kwalifikacje jednoliterowe, gdzie w woj. mazowieckim 

poziom zdawalności wyniósł 71,9%. W drugiej sesji zdawalność w woj. mazowieckim w 

kwalifikacji dwuliterowej wynosiła 69,77%. Uczniowie ze szkół prowadzonych przez powiat 

mławski zdali na poziomie 66,54% 

 

Ad. 4 

Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że Zarząd na swoich posiedzeniach zajmował się m.in. tematami, które będą 

dziś głosowane w punkcie 6 czyli uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu 

Mławskiego na rok 2020. Jedną z takich spraw była petycja mieszkańców gminy Szreńsk 

odnośnie modernizacji ul. Feliksa Szreńskiego w Szreńsku. Na posiedzenie Zarządu został 

zaproszony wójt Gminy Szreńsk. Deklaracja wójta była taka, o którą wnioskował też Zarząd 

Powiatu, żeby gmina kontynuowała prace projektowe a powiat włączy się w odpowiednim 

momencie w realizację tej inwestycji.  

Kolejną ważną sprawą jest podział środków dot. inwestycji samorządowych. Powiat mławski 

uzyskał z tego funduszu w pierwszej transzy 3.054.000,00 zł. Zarząd Powiatu postanowił 

środki te przeznaczyć na dwa zadania: rozbudowa drogi na terenie gminy Lipowiec Kościelny 

(Głużek- Rumoka) w wys. 2.454.838 zł. oraz dofinansowanie działalności SPZOZ w Mławie 

w wys. 600.000 zł. na zakup różnych urządzeń koniecznych w pracy diagnostycznej oraz 

opracowanie dwóch dokumentacji technicznych- pierwszy dot. audytu energetycznego i 

programu funkcjonalno- użytkowego budynku szpitala oraz drugi dot. inwestycji polegającej 

na modernizacji budynków poradni.  

Ważnymi inwestycjami realizowanymi w trakcie tego roku budżetowego w porozumieniu z 

gminami są: zadanie w m. Grzebsk w gminie Wieczfnia Kościelna; modernizacja drogi 

powiatowej w relacji Miączyn Mały- Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne- Rudowo.           

Poinformował, że Zarząd jest w trakcie opracowywania projektu budżetu na rok 2021.  
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Został wyłoniony wykonawca na wykonanie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne. Środki na ten 

cel pozyskano z Funduszu Solidarnościowego.  

Praca poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w obecnym czasie nie jest łatwa. 

Wydział Komunikacji był przez pewien czas całkowicie wyłączony z pracy, ponieważ 

pojawiły się wśród pracowników przypadki zakażeń koronawirusem. Wszyscy pracownicy 

Wydziału Komunikacji zostali przebadani na obecność COVID-19, natomiast budynek został 

zdezynfekowany. Przypadki zachorowań pojawiły się już w ZS Nr 3, w ZS Nr 1,  

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mławie, w Sanepidzie.    

Pan Starosta w związku z rosnącą liczbą zakażeń COVID-19 w kraju jak i w powiecie 

mławskim zwrócił się z prośbą  o ograniczenie kontaktów międzyludzkich oraz odpowiedzialne 

zachowanie i stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych w celu zmniejszenia dynamiki 

rozprzestrzeniania się wirusa. Poprosił o ograniczenie wychodzenia z domu do niezbędnego 

minimum, zaprzestanie organizacji protestów jakie odbyły się w ostatnim czasie.  

Podziękował pracownikom Sanepidu, Policji oraz wszystkim osobom, którzy na co dzień 

zderzają się z trudną sytuacją związaną z koronawirusem.  

 

Ad. 5 

Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że radni powiatu mławskiego złożyli oświadczenia majątkowe w terminie, czyli 

do dnia 31 maja 2020 roku (zgodnie z art. 31 zza ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.568). Oświadczenia majątkowe 

były analizowane w dniu 9 lipca 2020 roku. Stosownie do przepisów art. 25c ust. 6 ustawy o 

samorządzie powiatowym 18 oświadczeń majątkowych wraz z PIT-em w dniu 9 lipca 2020 

roku przesłano do Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy w Mławie dokonał analizy 

oświadczeń majątkowych radnych powiatu mławskiego o czym poinformował pismem z dnia 

24 września 2020 roku. W oświadczeniach majątkowych: Pani Elżbiety Bieńkowskiej, Pana 

Artura Kacprzaka, Pani Barbary Stańczak i Pana Marka Linkowskiego wystąpiły 

nieprawidłowości.  Do oświadczeń majątkowych Pana Jana Salwy, Pana Jacka Szlachty i Pana 

Henryka Antczaka nie dołączono zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości 

dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2019.  

W dniu 2 października 2020 roku przesłano brakujące zeznania i korektę oświadczeń 

majątkowych w/w radnych z prośbą o uwzględnienie. 

Oświadczenia majątkowe – Starosty Mławskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu 

Mławskiego pismem z dnia 27 maja 2020  roku przesłano do Wojewody Mazowieckiego. 

Wojewoda Mazowiecki na podstawie art. 25c ust. 12 ustawy o samorządzie powiatowym jako 

organ upoważniony do analizy oświadczeń majątkowych Starosty i Przewodniczącego Rady 

Powiatu pismem z dnia 19 października 2020 roku poinformował, że oświadczenia złożono 

terminowo i w komplecie, bez uwag. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że członkowie Zarządu Powiatu złożyli oświadczenia majątkowe w terminie, 

czyli do dnia 31 maja 2020 roku (zgodnie z art. 31 zza ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568). Oświadczenia 
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majątkowe były analizowane w dniu 15 czerwca 2020 roku. Stosownie do przepisów art. 25c 

ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu 

w dniu 9 lipca 2020 roku wraz z PIT-em przesłano do Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy 

dokonał analizy oświadczeń majątkowych, o czym poinformował pismem z dnia 9 września 

2020 roku. W oświadczeniach majątkowych: Pana Witolda Okumskiego i Pani Krystyny Zając  

wystąpiły nieprawidłowości. W dniu 11 września 2020 roku przesłano korektę oświadczeń 

majątkowych w/w radnych  z prośbą o uwzględnienie. 

Oświadczenia majątkowe skarbnika, sekretarza, dyrektorów jednostek oraz pracowników 

upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty wraz z kopią 

zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok 2019 zostały złożone 

w ustawowym terminie tj. do 31.05.2020 r. Wszystkie oświadczenia majątkowe wraz z kopią 

zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym przekazano do Urzędu 

Skarbowego w Mławie lub Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby składającej. Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazał informację o 

następujących nieprawidłowościach: w oświadczeniu majątkowym dyrektora Wydziału 

Komunikacji nie wskazano aktualnego zadłużenia na 31.12.2019 r.; w oświadczeniu 

majątkowym dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia przychód i dochód osiągnięty z tytułu 

prowadzonego gospodarstwa rolnego wykazany jest bez podziału na przychód i dochód;  

w oświadczeniu majątkowym Z-cy dyrektora Edukacji i Zdrowia nie podano wartości 

mieszkania oraz nie podano miejsca położenia tej nieruchomości; w oświadczeniu 

majątkowym dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska nie wykazano 

aktualnego zadłużenia na dzień 31.12.2019 r., nie wykazano podziału z na przychód i dochód 

z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, w oświadczeniu majątkowym dyrektora ZS Nr 1 

w Mławie nie wykazano aktualnego zadłużenia na dzień 31.12.2019 r., nie wykazano podziału 

z na przychód i dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego; w oświadczeniu 

majątkowym dyrektora PZD w Mławie nie wykazano nabytego udziału części nieruchomości, 

w oświadczeniu majątkowym dyrektora Domów Dziecka w Kowalewie są rozbieżności 

pomiędzy powierzchnią garażu oraz tytuł prawny nie jest prawidłowy; w oświadczeniu 

majątkowym podinspektora Wydziału Komunikacji wykazano rozbieżność w powierzchni 

gospodarstwa rolnego oraz przychód i dochód wykazany jest jedną kwotą; w oświadczeniu 

majątkowym dyrektora PUP w Mławie podane tytuły prawne są niepoprawne. W pozostałych 

oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości.       

 

 

Ad. 6 

Głosowanie korespondencyjne - godz. 11.30 do 12.00 - radni głosują imiennie nad 

projektami uchwał w sprawie: 

 

a) zmiany Uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2019 

roku w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg 

powiatowych w obrębie granic Miasta; 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że  do Starostwa Powiatowego w Mławie wpłynął wniosek Burmistrza Miasta 

Mława w sprawie zwiększenia środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych o kwotę  

46 000,00 zł. Powyższa zmiana pozwoli na kontynuację prac związanych z bieżącym 

utrzymaniem ulic w zakresie, którego wchodzą:  

a) naprawa i konserwacja znaków pionowych, malowanie znaków poziomych, 

b) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych tj. spękań, przełomów itp. oraz cząstkowa 

wymiana płytek chodnikowych i krawężników w tym remont odcinków chodników,  
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c) oczyszczanie urządzeń odwadniających, 

d) oczyszczanie ulic. 

 

b) rozpatrzenia petycji; 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że do Rady Powiatu Mławskiego wpłynęła petycja o podjęcie przez Radę 

Powiatu Mławskiego uchwały intencyjnej o treści zbliżonej do tekstów przyjętych przez inne 

organy, które stanowczo sprzeciwiają się podziałowi Mazowsza. Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji Rady Powiatu Mławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 8 października 2020 roku 

stosunkiem głosów 2 za, 1 wstrzymujący się postanowiła nie uwzględniać petycji. 

Uzasadnieniem do powyższego jest okoliczność, iż Rada Powiatu podejmuje stanowiska 

wobec zagadnień, które są przynajmniej w sferze projektu. Tymczasem zagadnienie 

ewentualnego administracyjnego podziału Mazowsza jest na dzień dzisiejszy sprawą 

medialną. Brak jest jakiegokolwiek projektu ustawy do której mógłby organ stanowiący 

powiatu się ustosunkować merytorycznie a nie politycznie, jak to dzieje się w innych 

samorządach terytorialnych.  

 

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;  

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy zmiany limitów 

nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2020-2021 w 

następujących przedsięwzięciach:  

1. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących pn. 

,,Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich 

powiatu mławskiego-2020-2022”.  

2. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na rok 2020 w 

wys. 396.224,38 zł. Na przedsięwzięciu pn. ,,Budowa Sali gimnastycznej przy  

ZS Nr 4 w Mławie, ul. Warszawska 44 a”. 

3. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na lata 2020-

2021 w łącznej wys. 513.236,20 zł. , w tym w roku 2020 w wys. 100.000,00 zł. , w 

roku 2021- 412.236,20 zł. na przedsięwzięciu pn. ,,Przebudowa budynku 

magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe 

Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Mławie”.  

Pani Skarbnik poinformowała także, że Powiat Mławski uzyskał dofinansowanie z tzw. 

Funduszu przeciwdziałania COVID- 19. Są to środki w wys. 3 054 838 zł., które w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały przyznane powiatowi mławskiemu. 

Dysponentem tych środków jest Zarząd Powiatu, który określa tzw. plan finansowy, który 

powinien obejmować te lata, w którym zaplanowane są do realizacji zadania inwestycyjne. 

Zarząd Powiatu podjął taką uchwałę w dniu 19 października i w ramach tej uchwały został 

rozpisany limit środków w wys. 3 054 838 zł. na poszczególne lata budżetowe.  

 

d) zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020. 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 4.552.448,03 zł.  

i zmniejsza się o kwotę 942.895,47 zł. , w tym dochody bieżące zwiększają się o 164.179,58 

zł. i zmniejszają się o kwotę 536.945,00 zł. (per saldo- 372.765,42 zł.), dochody majątkowe 

zwiększają się o kwotę 3.982.317,98 zł. (per saldo). 
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Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 2.030.690,10 zł i zmniejsza się o kwotę 

1.347.940,49 zł (per saldo +682.749,61 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 

669.958,96 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 12.790,65 zł (per saldo). 

Zmiany następują o wnioski przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały.  

 

 

Ad. 7 

Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu. 

 

Wynik głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej Sesji zostanie przedstawiony  

w punkcie 10.  

 

Ad. 8 

Odbiór materiałów od radnych i dostarczenie do Przewodniczącego Rady – godz. 12.30 – 

13.30. 

 

Karty do głosowania zostały dostarczone przez radnych do Przewodniczącego Rady Powiatu. 

 

Ad. 9 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Na podstawie dostarczonych materiałów od radnych stwierdził, że w Sesji uczestniczy  

19 radnych, więc obrady są prawomocne.  

 

Ad. 10 

Ustalenie przez Przewodniczącego Rady wyników głosowania nad projektami uchwał  

i protokołem z XIX Sesji – godz. 13.30 – 14.00. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że na podstawie dostarczonych materiałów od radnych z przeprowadzonego 

imiennego głosowania korespondencyjnego zostały ustalone wyniki głosowania i sporządzone 

imienne protokoły z głosowania. W podliczaniu głosów i sporządzaniu protokołów brał udział 

Przewodniczący Rady Powiatu oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu- Barbara Stańczak.  

 

Ad. 11  

Przedstawienie wyników głosowania radnych – godz. 14.00 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjęła protokół z XIX Sesji. 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/147/2020 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 

obrębie granic Miasta. 

 

Rada Powiatu Mławskiego 10 głosami za oraz 9 głosami przeciw podjęła uchwałę  

Nr XX/148/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji. 
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Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/149/2020 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/150/2020 w sprawie zmiany 

uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020. 

 

Ad. 12 

Zamknięcie  XX Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

O godz. 1500 zamknął obrady XX Sesji Rady Powiatu Mławskiego przeprowadzonej w trybie 

korespondencyjnym, podziękował radnym za uczestnictwo w Sesji. 

  

  

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Powiatu 

                                           

                                                                                                            /-/  Jan Łukasik  

 

Protokołowała: 

Adriana Pełkowska 

 

 


