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Br. 0012.5.2020 

Protokół Nr 18/2020 

z posiedzenia Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 3 grudnia 2020 roku, 

pod przewodnictwem 

Pani Elżbiety Bieńkowskiej – Przewodniczącej Komisji. 

 

 

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 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 2020 poz. 374 ze zm.) posiedzenie Komisji Oświaty Kultury, Sportu i 

Turystyki Rady Powiatu Mławskiego odbyło się w trybie zdalnym – korespondencyjnym. 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

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 dzisiejsze posiedzenie Komisji odbywa się w trybie 

korespondencyjnym.  

 

Punkt 2 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 17/2020. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia 

Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2021 rok. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie powierzenia 

Miastu Mława zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 

latach 2021-2023. 

5. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego 

w zakresie działania Komisji. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 rok 

w zakresie działania Komisji. 

7. Odbiór kart do głosowania od radnych – godz. 11.00-13.00. 

8. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

9. Ustalenie wyników głosowania. 

10. Zamknięcie posiedzenia. 
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Punkt 3 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia 

Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2021 rok. 

 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w 

sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

 

 

Punkt 4 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie powierzenia 

Miastu Mława zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w latach 

2021-2023. 

 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w 

sprawie powierzenia Miastu Mława zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 

publicznej w latach 2021-2023. 

 

 

Punkt 5 

Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego 

w zakresie działania Komisji. 

 

Komisja 6 głosami ,,za” oraz 1 „wstrzymującym się” wyraziła pozytywną opinię do projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego w zakresie działania Komisji. 

 

 

Punkt 6 

Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 rok 

w zakresie działania Komisji. 

 

Komisja 5 głosami ,,za” oraz 2 ,,wstrzymującymi się” wyraziła pozytywną opinię do projektu 

uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 rok w zakresie działania Komisji. 

 

 

Punkt 7 

Odbiór kart do głosowania od radnych. 

 

Odbiór kart do głosowania od radnych odbyło się w godz. 11.00-13.00. 

 

Punkt 8 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

W posiedzeniu udział wzięło 7 radnych, więc obrady były prawomocne. 
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Punkt 9 

Ustalenie wyników głosowania. 

 

Na podstawie dostarczonych materiałów od radnych z przeprowadzonego imiennego 

głosowania korespondencyjnego zostały ustalone wyniki głosowania i sporządzone imienne 

protokoły z głosowania. 

 

Punkt 10 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Po zrealizowaniu porządku obrad osiemnaste posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 

i Turystyki zostało zamknięte. 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

                                                                                                             /-/ Elżbieta Bieńkowska 

 

 

 
Sporządziła: 

Monika Lazarska 

Data 07.12.2020 

 


