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Br.0002.9.2020                                  

Protokół Nr XXII/2020 

z Sesji Rady Powiatu Mławskiego 

odbytej w trybie korespondencyjnym 

w dniu 30 grudnia 2020 roku 

 

 

Ad. 1 

Otwarcie XXII Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 

 

Pani Barbara Stańczak – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

O godzinie 1100 otworzyła obrady XXII Sesji Rady Powiatu Mławskiego, zwołanej na dzień  

30 grudnia 2020 roku.  

Poinformowała, 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 XXII Sesji – godz. 11.00 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

a) przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,  

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego                         

i Spraw Regulaminowych, 

c) przedstawienie opinii RIO w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie, 

d) przyjęcie Autopoprawki nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego,   

e) przyjęcie Autopoprawki nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego,   

f) przyjęcie Autopoprawki nr 3 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego,   

g) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego z uwzględnieniem autopoprawek.  

5. Uchwalenie budżetu Powiatu Mławskiego na 2021 rok: 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mławskiego,  

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Regulaminowych,  

c) przedstawienie opinii RIO w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie,  

d) przyjęcie Autopoprawki nr 1 do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego 

na 2021 rok,  

e) przyjęcie Autopoprawki nr 2 do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego 

na 2021 rok,  
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f) przyjęcie Autopoprawki nr 3 do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego 

na 2021 rok,    

g) debata nad projektem uchwały budżetowej,  

h) podsumowanie debaty przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mławskiego,  

i) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mławskiego na 2021 rok z 

uwzględnieniem autopoprawek. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Korekcyjno –  

Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Mławskim na  

lata 2021-2025”.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Psychologiczno- 

Terapeutycznego   dla Osób Stosujących Przemoc  w Rodzinie  w Powiecie Mławskim 

na lata 2021 – 2025”.   

8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 

2   w Mławie.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie 

inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska 

na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”,  

ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia 

zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego.  

12. Przyjęcie Autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie 

zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 

2020 z uwzględnieniem autopoprawki.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu mławskiego, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego.  

15. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu. 

16. Odbiór materiałów od radnych i dostarczenie do Wiceprzewodniczącej Rady –                    

godz. 13.00 – 13.30. 

17. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

18. Ustalenie przez Wiceprzewodniczącą Rady wyników głosowania nad projektami 

uchwał i protokołem z XXI Sesji – godz. 13.30 – 14.00. 

19. Przedstawienie wyników głosowania radnych – godz. 14.00. 

20. Zamknięcie  XXII Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 
 

Ad.3  

Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że okresie od 23.11.2020.r. do 11.12.2020 r. Zarząd Powiatu odbył  

4 posiedzenia, na których większość punktów dotyczyła przesunięć środków finansowych 

między paragrafami w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Jeśli była taka potrzeba, 

to Zarząd Powiatu starał się wesprzeć jednostki środkami finansowymi. Wszystkie punkty, 

którymi zajmował się Zarząd Powiatu zostały opisane w materiale przesłanym do radnych.  

Dodał, że na kwarantannie w chwili obecnej przebywa 497 osób, w izolacji 89 osób, 

potwierdzonych zakażeń w powiecie mławskim 1331 (w ostatniej dobie 10 osób), do tej pory 

zmarło 60 osób (w ostatniej dobie 3), jest 1168 ozdrowieńców (w ostatniej dobie 9). W dniu 
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wczorajszym zostało zaszczepionych 60 osób, głownie pracownicy SPZOZ w Mławie. Osoby, 

które wcześniej zapisały się na szczepienie nie zawsze zostaną zaszczepione, ponieważ o tym 

decyduje stan zdrowia. Każda osoba składa deklarację o stanie zdrowia i badana jest przez 

lekarza.  

Pan Starosta poinformował, że zadeklarował chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19.  

W tej chwili jest to jedyne dobre wyjście, żeby chronić życie swoje i innych. Poprosił 

mieszkańców powiatu mławskiego o szczepienie się przeciwko COVID-19, ponieważ daje to 

szansę na powrót do normalnego życia.     

  

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

a) przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego, 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że poza rokiem 2021, gdzie radni będą podejmowali decyzje o uchwaleniu 

budżetu na rok 2021 Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera podstawowe elementy 

budżetowe na lata 2022-2026. Metodologia opracowania WPF zawarta jest wprost w ustawie 

o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa, w skład której wchodzą 

przedsięwzięcia i część główna wskazująca zdolność finansową samorządu powinna zawierać 

podstawowe elementy jak dochody i wydatki bieżące, dochody majątkowe, wynik budżetu, 

przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania deficytu, przychody  

i rozchody budżetu, kwota długu, przedstawienie relacji, o których mowa w art. 242- 244 

ustawy o finansowych publicznych; sfinansowanie spłaty rat przypadających w określonych 

latach budżetowych. Ministerstwo Finansów zwraca uwagę n a realność Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, a przede wszystkim na realność dochodów.  

Na rok 2021 dochody bieżące przyjęto w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów w 

zakresie planowanych wstępnych planowanych kwot subwencji ogólnej, PIT-u, CIT-u, pisma 

Wojewody Mazowieckiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu 

administracji rządowej, dochodów planowanych do wypracowania przez poszczególne 

jednostki organizacyjne powiatu, dochodów (dotacji) i środków z tytułu środków unijnych w 

oparciu o podpisane umowy z beneficjentami środków, porozumień z powiatami i gminami w 

zakresie realizacji zadania dotyczącego pieczy zastępczej, kwocie prognozowanej stanowiącej 

8% środków Funduszu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego 

Urzędu Pracy.     

W załącznik Nr 1 do WPF przedstawione są dochody bieżące, które były zestawione na kwotę 

84 205 802,27 zł. Autopoprawka Nr 1 i 2 spowoduje ujęcie przedsięwzięć w załączniku ale 

również będzie powodowała wzrost dochodów bieżących o kwotę 683 543,22 zł. Dochody 

bieżące po autopoprawce będą stanowiły kwotę 84 889 345,49 zł.   

      Autopoprawka Nr 1 dotyczy wprowadzenia do przedsięwzięć zadania finansowanego ze 

środków unijnych pn. ,,Ekonomista i handlowiec na europejskim rynku pracy- edycja II” na 

lata realizacji 2020-2021. Projekt realizowany jest w ramach programu współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości nakładów finansowych 

na lata 2020- 2021 z limitem na rok 2021 w wysokości 380.566.13 zł, w tym środki unijne w 

kwocie 358.835.80 zł. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół nr 4. Realizacja 

zobowiązań i wydatków nastąpi w roku 2021. Po stronie dochodów bieżących i wydatków 

bieżących zwiększa się budżet o kwotę 380 566 13 zł.  

    Autopoprawka Nr 2- Wprowadza się po stronie dochodów zadanie finansowane ze środków 

unijnych pn. „pn. „Zagraniczne Staże na wsparcie kluczowych zawodów ZS 1 w Mławie " na 
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lata realizacji 2020-2021. Projekt realizowany jest w ramach programu edukacyjnego Wiedza, 

Edukacja, Rozwój w ramach projektu Międzynarodowa Mobilność Uczniów i Absolwentów 

oraz Kadry Kształcenia Zawodowego w łącznej wysokości nakładów finansowych na lata 

2020-2021 z limitem na rok 2021 w wysokości 302.977,09 zł, w tym środki unijne w kwocie 

285.677,10 zł. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkól nr 1. Realizacja zobowiązań i 

wydatków nastąpi w roku 2021. Po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących 

zwiększa się budżet o kwotę 302.977,09 zł. 

Dochody majątkowe na rok 2021 przyjęto w wys. 25 521 655,62 zł. Na tą kwotę 

składają się następujące źródła:   

1. planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów 

gminnych które albo potwierdziły ich udzielenie zamieszczając we własnych budżetach na rok 

2021 kwoty pomocy finansowej albo będą w tym zakresie podejmowały decyzje w trakcie roku 

budżetowego w łącznej wysokości 5.097.934,00 zł na współfinansowanie jako wkład własny 

następujących zadań drogowych: 

- „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności 

zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej 

Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece 

Sewerynce w m Kowalewo" w wysokości łącznej 925 641,00 zł , w tym z Gminy Wiśniewo - 

358 071,00 zł, Gminy Strzegowo - 567 570,00 zł 

- Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach 

Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa- Etap II  w wysokości łącznej 877.958,00 zł, w tym z Gminy 

Wiśniewo - 338 480,00 zł, Gminy Strzegowo - 539 468,00 zł.  

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie" - wykonanie dokumentacji 

technicznej, podział geodezyjny, proces budowlany w wysokości 840.000,00 zł z Miasta 

Mława „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 

01005659 na rzece Wkra wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek, 

proces budowlany - w wysokości 1 050 000,00 zł z Gminy Radzanów, 

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W 

w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny" 

(opracowanie dokumentacji projektowej -200.000 zł i wykup gruntów - 41 330 zł dodatkowo) 

w wysokości 79.335 ,00 zł z Gminy Szreńsk, 

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315 W Dębsk - Szydłowo" - opracowanie dokumentacji 

technicznej i rozszerzenie na geodezyjny podział działek) w wysokości 50.000 ,00 zł z Gminy 

Szydłowo, 

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361 W Szemplino -Brzozowo Maje- Dzierzgowo – 

Rzęgnowo- Grójec- Klewki - opracowanie dokumentacji technicznej i rozszerzenie na 

geodezyjny podział działek w wysokości 75.000 zł z Gminy Dzierzgowo, 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie" w wysokości 

400.000,00 zł z Miasta Mława,  

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk poprzez budowę chodnika 

w miejscowości Szumsk" w wysokości 400.000,00 zł z Gminy Dzierzgowo, 

- 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 w wys. 400 000 

zł. z Gminy Szreńsk, 

  Planowana kwota 20.322.113,62 zł zarekomendowana i zawnioskowana do dofinansowania 

w roku 2021 z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% lub 70% kosztów 

kwalifikowalnych zaplanowanych na przedsięwzięcie pn.: 

- „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności 

zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej 

Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece 
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Sewerynce w m. Kowalewo" w wysokości podpisanej umowy 7.404.974,00 zł (80% 

dofinansowania), 

- Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach 

Kowalewo Kowalewko, Dąbrowa - Etap II „w wysokości podpisanej umowy 4.097.139,62 zł 

(70% dofinansowania), 

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W ul. Nowa w Mławie w wys. wnioskowanej 

3 920 000,00 zł. (70% dofinansowania), 

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 

na "rzece Wkra" w wysokości wnioskowanej 4.900.000,00 zł (70% dofinansowania), 

- planowana kwota 100.000,00 zł zawnioskowana do dofinansowania ze środków Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 

W - Dębsk - Kitki - Szumsk na odcinku 2+995,00 do km 3+990,00" 

- kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014, których płatności zostały 

rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2021 wynosi 1.608,00 zł. 

   Dochody majątkowe na rok 2022 przyjęto w wysokości 11.677.254,31,00 zł w oparciu o 

planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów 

gminnych, które potwierdziły ich udzielenie zamieszczając we własnych budżetach na rok 2021 

kwoty pomocy finansowej w łącznej wysokości 2.431.206,31 zł na współfinansowanie jako 

wkład własny następujących zadań drogowych: 

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie" - wykonanie dokumentacji 

technicznej, podział geodezyjny, proces budowlany w wysokości 900.000,00 zł z Miasta 

Mława, 

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 

na rzece Wkra" wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek , proces 

budowlany - w wysokości 1 081.206,31 zł z Gminy Radzanów, 

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk" - opracowanie dokumentacji 

technicznej - w wysokości 125.000 00 zł z Gminy Stupsk, 

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355 Radzanów- Strzegowo- opracowanie dokumentacji 

technicznej w wysokości 62 500,00 zł. Gmina Strzegowo i 62 500,00 zł. Gmina Radzanów.  

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306 W (Kuklin - Nowa Wieś) - Chmielewo 

Wielkie Grzebsk" - opracowanie dokumentacji technicznej - w wysokości 75.000 00 zł z Gminy 

Wieczfnia Kościelna,  

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa- Grzebsk - Nowe 

Brzozowo" - w wysokości 50.000,00 zł Gminy Wieczfnia Kościelna i 75.000,00 zł Gmina 

Dzierzgowo.  

Planowana kwota 9.246.048,00 zł zarekomendowana i zawnioskowana do dofinansowania w 

roku 2022 z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych 

zaplanowanych na przedsięwzięcie pn.: 

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie" w wysokości wnioskowanej 

4.200.000,00 zł (70% dofinansowania), 

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 

01005659 na "rzece Wkra" w wysokości wnioskowanej 5.046.048,00 zł (70% dofinansowania), 

- kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014, których płatności zostały 

rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2022 wynosi 1.608,00 zł.  

Na lata 2023-2026 nie planowano i środków na inwestycje. Dochody ze sprzedaży majątku 

wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014, których płatności zostały rozłożone na 

dalsze lata budżetowe. Na rok 2023 przypada kwota 1.608,00 zł, na rok 2024 kwota 402,00 zł. 

   Wydatki bieżące przed autopoprawką stanowiły kwotę 82 647 410,27 zł. Po uwzględnieniu 

dwóch autopoprawek wydatki bieżące będą stanowiły kwotę 83 330 953,49 zł.  
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  Przed dokonaną autopoprawką Nr 3 wynik budżetu był deficytem ukształtowanym na 

poziomie 6 189 420,04 zł.  

Do budżetu powiatu na rok 2021 po stronie przychodów wprowadza się kwotę 3.800.000,00 zł 

otrzymaną w miesiącu grudniu na wyodrębniony rachunek bankowy (środki Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych) i po stronie wydatków majątkowych kwotę 3.800.000,00 zł z 

przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla 

budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego” .Środki wpłynęły w roku 2020 r., 

realizacja zgodnie ze zmianą planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych 

została wprowadzona na rok 2021. 

Powyższa autopoprawka zwiększa deficyt budżetowy do kwot) 12.444.258,04 zł oraz źródło 

pokrycia zwiększonego deficytu, którym jest nadwyżka z lat ubiegłych do kwoty 6.254.838,00 

zł. Nie powoduje zmian w rozchodach i kwocie długu. Po dokonanej autopoprawce powiat 

osiąga prawidłowe indywidualne wskaźniki obsługi długu.  

   Na rok 2021 planuje się przychody budżetu na poziomie 11.035.258,04 zł. Źródłem 

przychodów są: 

 - wolne środki z roku 2019 w wysokości 8 580 420,04 zł zaangażowane w budżecie roku 2021 

przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości 6 189 420,04 zł oraz na spłatę rat kredytów w 

wysokości 2 391 000,00 zł oraz  

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2.454.838,00 zł z tytułu 

niewykorzystanych środków pozostających na rachunku bankowym w wysokości na zadaniu 

pn. ,,Rozbudowa drogi dojazdowej nr 332W Głużek - Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do 

km 6+072,20" z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Na rok 2022 planuje się przychody budżetu na poziomie 1.313.065,69 zł. Źródłem przychodów 

są wolne środki z roku 2019. Powiat mławski nie udzielał i nie przewiduje udzielenia w okresie 

prognozy długu gwarancji i poręczeń.  

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - Limity na wydatki zaplanowano w oparciu o 

podpisane umowy kredytowe określające planowane spłaty rat za okres 2021-2026. 

Na rok 2021 przyjęto w oparciu o ustalone limity wydatków majątkowych w przedsięwzięciach 

wieloletnich (29 409 467,66 zł) oraz określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych 

rocznych (6 314 838 zł., w tym dla policji i straży – 60 000,00 zł). Po zwiększeniu 

autopoprawką Nr 3 w wys. 3 800 000,00 zł. wydatki inwestycyjne w roku 2021 stanowią kwotę 

39 524 305,66 zł.    

    Na rok budżetowy 2021 określona została w oparciu o planowany stan zadłużenia na koniec 

roku budżetowego 2020 (10 867 000 zł) pomniejszony o spłaty rat kredytów w roku 2021 

(2 391 000,00 zł). Na dzień 31.12.2021 r. planuje się dług na poziomie 8 476 000,00 zł.  

 

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego  

i Spraw Regulaminowych, 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Regulaminowych po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami poszczególnych Komisji wydała 

pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego.  

W głosowaniu udział brało 5 członków Komisji.  
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c) przedstawienie opinii RIO w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie, 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr Ci.269.2018 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Ciechanowie z dnia                      

24 listopada 2020 roku wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 

Mławskiego projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Mławskiego.  

Odczytała uchwałę w tej sprawie.  

 

 

d) przyjęcie Autopoprawki Nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Mławskiego, 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, że wynik głosowania zostanie przedstawiony w punkcie 19, po otrzymaniu 

kart głosowania od radnych.   

 

e) przyjęcie Autopoprawki Nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Mławskiego, 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, że wynik głosowania zostanie przedstawiony w punkcie 19, po otrzymaniu 

kart głosowania od radnych.   

 

f) przyjęcie Autopoprawki Nr 3 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Mławskiego,  

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, że wynik głosowania zostanie przedstawiony w punkcie 19, po otrzymaniu 

kart głosowania od radnych.   

 

g) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Mławskiego z uwzględnieniem autopoprawek. 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, że wynik głosowania zostanie przedstawiony w punkcie 19, po otrzymaniu 

kart głosowania od radnych.   

 

Punkt 5 

Uchwalenie budżetu Powiatu Mławskiego na 2021 rok.  

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mławskiego, 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski  

Poinformował, że dochody budżetu powiatu mławskiego na 2021 r. zostały zaplanowane w 

łącznej wysokości 110.411.001.11 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego plan 

dochodów na rok 2021 wykazuje wzrost o 23,48%, w stosunku do planu dochodów na dzień 

30.09.2020 r. (98.472.841,65 zł) wykazuje wzrost o 12,12%. W strukturze dochodów 

przeważają dochody bieżące w wysokości 84.889.345,49 /wzrost w stosunku do analogicznego 

okresu roku ubiegłego o 6,80 % / stanowiące 76,88% wszystkich zestawionych dochodów oraz 
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dochody majątkowe w kwocie 25 521 655,62 zł / wzrost w stosunku do analogicznego okresu 

roku ubiegłego o 157,04 %/, stanowiące 23,12 % ogółu dochodów. 

Po stronie dochodów powiatu mławskiego uwzględniono następujące źródła dochodów: 

1.Udział w wysokości 17.993.747,00 zł wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa 

podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. W stosunku do 

roku analogicznego okresu ubiegłego następuje wzrost o 1,76 %,  

2. Udział w wysokości 1.391.577,00 zł wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa 

podatku dochodowego od osób prawnych z terenu powiatu. W stosunku do roku 2020 r. kwota 

udziału stanowi wzrost o 76,83 %.  

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb i straży w kwocie 5.804.170,00 

zł (zwiększenie wysokości dotacji do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,32 % ), w tym: 

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 5.390.170,00 zł - wzrost do 

analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,84 %, - Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 

414.000,00 zł – wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10,99 %.  

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane 

przez powiat na podstawie odrębnych ustaw i porozumień z administracją rządową w kwocie 

4.273.705,00 zł (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 10,90 %) 

5. Subwencja ogólna: wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie łącznej 

43.961.214,00 zł, co stanowi wzrost o 5,67 % w stosunku do analogicznego okresu roku 

ubiegłego.  

6. Inne dochody powiatu w wysokości 36.986.588,11 zł, co stanowi wzrost o 85,62% kwot 

ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2020.  
     Wydatki budżetu powiatu mławskiego w 2021r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 

122.855.259,15 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 

34,43% w stosunku do planu wydatków , według stanu na dzień 30.09.2020 r. (106.727.883,92 

zł) wykazują wzrost o 15,11%. 

     Zaproponowane limity wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach wykazują różną 

dynamikę w stosunku do planowania w analogicznym okresie roku ubiegłego i są uzależnione 

od poziomu realizacji i określonego standardu przedmiotowych zadań własnych powiatu. 

W dziale 600, rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne, planowane wydatki stanowią 

kwotę 41.399.568,66 zł i wykazują wzrost o 103,24% w stosunku do analogicznego okresu 

roku ubiegłego. Wydatki w łącznej kwocie obejmują: 1. wydatki bieżące w Powiatowym 

Zarządzie Dróg w Mławie na zarządzanie siecią drogową i w wysokości 5.335.263,00 zł, tj. 

wzrost o 13,13 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W ramach wydatków 

osobowych uwzględniono skutek zwiększonych 2 etatów w roku 2020. 2. wydatki na realizację 

zadania związanego z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w obrębie Miasta Mława w 

wysokości 400.000,00 zł z uwagi na planowane podpisanie porozumienia w zakresie takiego 

utrzymania z Miastem Mława (wzrost o 14,29% w stosunku do analogicznego okresu roku 

ubiegłego). 3. wydatki majątkowe w łącznej wysokości 35.664.305,66 zł /wzrost o 171,67 % w 

stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/. Wydatki majątkowe stanowią zaplanowane 

nakłady inwestycje, których wartość w budżecie stanowi udział własny powiatu (w tym pomoc 

finansowa z gmin) i środki do pozyskania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z innych 

programów a wykonanie ich uzależnione będzie od ich pozyskania. 

 

W ramach środków zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w łącznej 

wysokości 35.664.305,66 zł przewiduje się środki na inwestycje drogowe roczne i wieloletnie. 

W ramach powyższych inwestycji planuje się realizację przedsięwzięć rocznych w wysokości 

łącznej 6,254.838 ,00 zł (w analogicznym okresie była to kwota 1,952,082,00 zł), w tym:  

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk na odcinku 2+995,00 

do km 3+990,00”, Wartość zadania określona na kwotę 200.000,00 zł , złożony wniosek o 
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dofinansowanie w ramach programu „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych” na kwotę 

100.000,00 zł .Udział powiatu stanowi kwotę 100.000,00 zł,  

2) „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332 W Głużek - Rumoka na odcinku od km 4+ 269,00 

do km 6+ 072,20”. Wartość zadania została określona w planie finansowym na lata 2020-2021 

dotyczącego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 2.454.838,00 zł z realizacją 

jego na rok 2021. 

Środki, które wpłynęły na rachunek budżetu powiatu w roku 2020 stanowią przychody roku 

2021, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,  

3) „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” ustalona na 

poziomie tylko wkładu własnego stanowiącego 50%-y udział powiatu w wysokości 

2.800.000,00 zł w wartości ogółem inwestycji oszacowanej na kwotę 5.600.000,00 zł, w tym 

udziału Gminy Szreńsk w wysokości 400.000,00 zł. Pozostałe środki prognozuje się (nie 

ogłoszono jeszcze aplikacji) pozyskać w ramach rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa 

Infrastruktury.  

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk poprzez budowę 

chodnika w miejscowości Szumsk”. Zadanie zostało określone na kwotę 800.000,00 zł. przy 

udziale Gminy Dzierzgowo w wysokości 400.000,00 zł. 

    Ogółem wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie oraz 854- Edukacyjna Opieka 

Wychowawcza łącznie z planowanymi rezerwami celowymi (542.447,00 zł) stanowią kwotę 

43.907.384,03 zł (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 13,68 

%). Wydatki bieżące w jednostkach (bez rezerw) zostały zaplanowane w budżecie na poziomie 

43.364.937,03 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 33.937,818,38 

zł (wzrost o 10,54%), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 

3.776.384,30 zł (poziom analogicznego okresu ubiegłego ) , dotacje dla szkół publicznych oraz 

innych jednostek z tytułu prowadzenia kursów nauki zawodu w łącznej wysokości 

4.169.549,00 zł (wzrost o 24,70%), świadczenia na rzecz osób fizycznych 64,234,00 zł (wzrost 

o 1,33%) , środki zarezerwowane jako udział powiatu w ewentualnych projektach unijnych, o 

które powiat będzie aplikował w roku 2021 w wysokości 20.800,00 zł oraz wydatki realizowane 

w ramach przystąpienia szkół do projektów finansowanych ze środków unijnych w wysokości 

- 1.396.151,35 zł, (wzrost o 398,24%). 
Z powodu nie uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury 

Sportowej, pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. 

Warszawskiej 44 a” i w celu realizacji przedmiotowego zadania wystąpiono z wnioskiem o 

sfinansowanie w 100% rozszerzonego zadania o bieżnię i boisko do Wojewody Mazowieckiego 

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 9.455.227,40 zł. Po 

dokonanych korektach zadanie obecnie nosi nazwę „Budowa Sali gimnastycznej wraz z 

boiskiem wielofunkcyjnym i bieżnią przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 

44 a”. 
    W dziale 851 Ochrona zdrowia przewidziano środki na zadania bieżące w łącznej 

wysokości 1.348.000,00 zł (wzrost o 26,77% do analogicznego okresu roku ubiegłego). 
    W dziale 852 Pomoc Społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

oraz 855 Rodzina zestawiono wydatki budżetowe dotyczące realizacji zadań wynikających z 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadania własne powiatu z zakresu 

pomocy społecznej i polityki społecznej wykonywane są głównie przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Mławie , Domy Dziecka (Nr 1,2,3,4), oraz Powiatowy Urząd Pracy. 

Budżet na zadania z zakresu pomocy społecznej to kwota 13.286.100,46 zł stanowiąca wzrost 

o 7,43 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego 
   W dziale 926- Kultura fizyczna i sport - kwotę 1.263.355,00 zł /wzrost o 12,27 % w 

stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego/. Wydatki przeznacza się wydatki 
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Mławskiej Hali Sportowej w łącznej wysokości 1.168.955,00 zł (wzrost o 13,27 % ) oraz inne 

zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu należące do zadań własnych powiatu w wysokości 

94.400,00 zł (wzrost o 1,18% do poziom analogicznego okresu ubiegłego roku) 
   W dziale 758 ,rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe tworzy się rezerwę ogólną w 

wysokości 318.433,00 zł (wzrost o 2,24 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) 

oraz kwotę 1.521.644,00 zł (wzrost o 41,78%) jako rezerwy celowe , z przeznaczeniem na 

następujące wydatki:  

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 143.887,00 zł,  

2. Piecza zastępcza w wysokości 170.000,00 zł,  

3. Usamodzielnienia i kontynuowanie nauki w wysokości 60.000,00 zł,  

4. Wydatki związane z awansami zawodowymi i odprawami w jednostkach oświatowych i 

innych jednostkach organizacyjnych w wysokości 593.170,00 zł.  

5. Wydatki związane z realizacja zadania pn. „Pracownicze Plany Kapitałowe „ – 414.587,00 

zł  

6. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 140.000,00 zł 
 

    Pan Starosta podziękował osobom biorącym udział w tworzeniu budżetu powiatu 

mławskiego na rok 2021: dyrektorom jednostek organizacyjnych i Wydziałów Starostwa 

Powiatowego, Pani Skarbnik Powiatu oraz Wydziałowi Finansowo- Budżetowemu, Zarządowi 

Powiatu Mławskiemu.   

 

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego  

i Spraw Regulaminowych, 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Regulaminowych po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami poszczególnych Komisji 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2020 rok.  

W głosowaniu udział brało 5 członków Komisji.  

 

c) przedstawienie opinii RIO w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie, 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr Ci.270.2018 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2020 roku  

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mławskiego projekcie 

uchwały budżetowej na 2021 rok wydała pozytywną opinię do projektu uchwały wraz  

z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.  

Odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie. 

 

d) przyjęcie Autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Powiatu 

Mławskiego na 2021 rok, 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, że wynik głosowania zostanie przedstawiony w punkcie 19, po otrzymaniu 

kart głosowania od radnych.   
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e) przyjęcie Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Powiatu 

Mławskiego na 2021 rok, 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, że wynik głosowania zostanie przedstawiony w punkcie 19, po otrzymaniu 

kart głosowania od radnych.   

 

f) przyjęcie Autopoprawki Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Powiatu 

Mławskiego na 2021 rok, 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, że wynik głosowania zostanie przedstawiony w punkcie 19, po otrzymaniu 

kart głosowania od radnych.   

g) debata nad projektem uchwały budżetowej, 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, że radni mogli przesyłać głos w debacie elektronicznie lub papierowo.  

 

Głos w sprawie radnego Witolda Okumskiego: ,,Bardzo ważna rzecz, to znaczna ilość 

planowanych do realizacji w 2021 roku inwestycji rocznych i wieloletnich. Przygotowanie 

dokumentacji na kolejne inwestycje drogowe. Planowane wydatki majątkowe zestawione w 

planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg na 2021 rok wynoszą 35 664 305,66zł. Warto 

podkreślić, że ujęte w budżecie inwestycje Zarząd Powiatu zamierza realizować bez 

konieczności zaciągania kredytu co sprawia, że znacząco ulega poprawie indywidualny 

wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań. Jest to efekt rozsądnej polityki finansowej 

prowadzonej przez Zarząd Powiatu, pozwalający Radzie Powiatu świadomie przyjmować takie 

budżety, które pozwalają korzystać z dużych środków zewnętrznych i efektywnie je 

wykorzystywać.”    

 

Głos w sprawie radnej Jolanty Karpińskiej: ,,Dzisiejszy dzień sesji Rady Powiatu jest 

wyjątkowy, gdyż za chwilę uchwalony zostanie budżet powiatu na 2021r. Jest to też czas 

refleksji nad tym, co dokonało się w roku 2020 r. Współpraca między powiatem a miastem 

Mława czy pozostałymi gminami z terenu Powiatu Mławskiego jest współpracą całoroczną. 

Nie da się rozerwać tego, co robi samorząd powiatu od tego co robią samorządy gmin.  

Na przestrzeni całego mijającego roku można byłoby wymieniać wiele istotnych zadań 

inwestycyjnych, które były prowadzone wspólnie przez powiat i gminy, a wszystko to było 

robione z myślą o potrzebach mieszkańców naszego Powiatu Mławskiego.  

Uchwała budżetowa to istotny dokument, który ma swoje źródło prawa w ustawie o finansach 

publicznych. Na temat budżetu 2021 r. niejednokrotnie dyskutowaliśmy na posiedzeniach 

Zarządu Powiatu. Szczegółowo Wszyscy znamy treść omawianej uchwały, dlatego proszę  

o podjęcie tej uchwały.  

Na koniec chciałabym życzyć Wszystkim dużo zdrowia i pomyślności w Nowym 2021 Roku, 

podejmowania dobrych decyzji, cierpliwości i sukcesów. Życzę również dobrej współpracy 

oraz realizacji wielu zamierzonych zadań inwestycyjnych w 2021 r.”   

 

h) podsumowanie debaty przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mławskiego, 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski  

Poinformował, że odbył wiele rozmów z radnymi i każdy patrzy bardzo optymistycznie na 

budżet na 2021. Prowadzone są inwestycje wieloletnie, więc ma to wpływ na lata następne. 
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Będą wykonywane dokumentacje techniczne, które pozwolą na złożenie kolejnych wniosków 

z różnych źródeł sfinansowania. Udaje się realizować potężne inwestycje nie zaciągając długu 

a realizując je ze środków własnych lub ze środków pozyskiwanych z różnych innych źródeł.  

 

Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta 

Stwierdził, że budżet powiatu mławskiego na rok 2021 wygląda w taki sposób jak przedstawiła 

Pani Skarbnik i Pan Starosta to również zasługa Pani Poseł Anny Cicholskiej oraz Pana Prezesa 

Wojciecha Jasińskiego. To dzięki ich staraniom pomysły oraz projekty Zarządu Powiatu 

Mławskiego znalazły swoje odzwierciedlenie w budżecie powiatu mławskiego na 2021 rok.  

 

 

i) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mławskiego na 2021 rok  

z uwzględnieniem autopoprawek. 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, że wynik głosowania zostanie przedstawiony w punkcie 19, po otrzymaniu 

kart głosowania od radnych.   

 

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Korekcyjno –

Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Mławskim na  lata 

2021-2025”.  

 

Pani Joanna Tańska- Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie  

Poinformowała, że opracowanie i realizację oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób 

Stosujących Przemoc na powiat nakłada ustawa o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Na terenie powiatu mławskiego takie działania są już stosowane od ponad 10 lat. Obecnie 

kończy się program uchwalony przez Radę Powiatu na lata 2017-2020 i powstał obowiązek 

uchwalenia programu na lata kolejne. Program jest przeznaczony dla osób stosujących 

przemoc, mających problem z agresją. Do programu uczestniczy mogą zgłaszać się sami, a 

także mogą być zobowiązywani przez sąd. Sąd przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary 

pozbawienia wolności może zobowiązać skazanego do uczestnictwa w takim programie  

(art. 72 § 1 pkt. 6b kk). Do programu mogą być też kierowani sprawcy przemocy przez 

instytucje i podmioty realizujące Niebieską Kartę. Program zakłada realizację zajęć w 

warunkach wolnościowych. Program obejmuje 60 godzin zajęć grupowych. Pierwszy element 

programu dotyczy zjawiska przemocy, definicji, rodzaju, form i dynamiki. Drugimi elementem 

programu są ćwiczenia praktyczne dostarczające korekcyjnych doświadczeń osobistych 

zmierzających do zmiany swojego zachowania i zmiany ich postawy. Zakładanym rezultatem 

programu ma być uświadamianie osobom stosującym przemoc czym jest przemoc i nabycie 

przez nich umiejętności służących rozwiązywania konfliktów, sposobów radzenia sobie z 

agresją, umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć. Realizatorem programu jest Zespół 

Ośrodków Wsparcia w Mławie. Środki na realizację programu zapewnia budżet państwa.  

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, ze projekt uchwały opiniowała Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej.  
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Ad. 7 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Psychologiczno- 

Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Mławskim na 

lata 2021 – 2025”.   

 

Pani Joanna Tańska- Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie  

Poinformowała, że Program Psychologiczno- Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc  

w Rodzinie został opracowany w celu zmniejszenia negatywnych następstw przemocy w życiu 

rodzinnym. Realizacja tego programu jest rozszerzeniem oferty pomocowej dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie. Pierwszy pilotażowy program prowadzony był w tym roku,  

z którego skorzystało 10 osób. Program skierowany jest do osób stosujących przemoc  

w rodzinie zgłaszających się samodzielnie lub kierowanych przez podmioty, instytucje 

działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program ten zakłada realizację 

25 godzin dla każdego uczestnika, w tym jest 6 godzin spotkań indywidualnych z psychologiem 

bądź terapeutą. W ramach tych 6 godz. Będą obszary pracy poruszane odnośnie 

indywidualnych przekonań, koncepcji władzy, kontroli, odpowiedzialności za swoje czyny, 

poczucia własnej wartości, wzmacnianie zasobów każdego uczestnika. Sposób realizacji to 4 

godziny spotkań i pracy w parze będą (budowanie pozytywnych aspektów wpływu na relację, 

rozwiazywanie sytuacji konfliktowych bez przemocy, komunikacja  w relacji) oraz 15 godzin 

pracy spotkań grupowych (emocje- jakie są i jak sobie z nimi radzić, wyrażanie  

i rozpoznawanie potrzeb swoich i innych, tolerancja i szacunek wobec partnera i rodziny, 

wzorce rodzinne/ schematy radzenia sobie, stereotypy, mity i przekonania na temat płci i ról 

społecznych).                                        

Środki na realizację zadania zapewnia budżet państwa. Środki przekazywane są przez 

wojewodę na dany rok kalendarzowy w ramach złożonego i pozytywnie rozpatrzonego 

wniosku. 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, ze projekt uchwały opiniowała Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej.  

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 2   

w Mławie.  

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że Szkoła Policealna dla dorosłych prowadzi kształcenie w zawodzie technik 

informatyk, technik turystyki wiejskiej, technik rachunkowości. Została powołana Uchwałą  

Nr XVI/120/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Powiat Mławski jest 

organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w skład, którego wchodzi Szkoła 

Policealna. Likwidacja Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie 

stanowi aktualizację dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Powiat Mławski zgodnie ze 

zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 listopada 2018r o zmianie ustawy – Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Począwszy od roku 

szkolnego 2012/2013 do 31.09.2020 r. nie dokonano naboru z uwagi na brak odpowiedniej 

liczby chętnych do nauki w tym typie szkoły. 

W związku z powyższym należy wszcząć procedurę likwidacji. Decyzja w sprawie likwidacji 

szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego podejmowana jest przez organ 

stanowiący tej jednostki.   
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Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, ze projekt uchwały opiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.  

 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie 

inwestycji  pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska 

na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”, ze 

środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań 

ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na rok 2021 ogłosi nabór wniosków 

dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, 

zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju 

województwa mazowieckiego. Powiat Mławski planuje w styczniu 2021 roku złożyć wniosek 

do  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o dofinansowanie 

inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na 

odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”, ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla 

równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Szacunkowa wartość inwestycji 

wynosi 7 300 000,00 zł. Dofinansowanie zadania może wynieść 60% w kosztach realizacji 

zadania ale nie więcej niż 4 000 000,00 zł  W przypadku uzyskania dofinansowania na 

inwestycję z wskazaną wartością jej dofinansowania przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego, zostanie podjęta stosowna Uchwała Rady Powiatu Mławskiego 

wprowadzająca powyższe zadanie do realizacji. Na powyższą inwestycję Gmina Stupsk 

zadeklarowała dofinansowanie na poziomie 50% udziału własnego Powiatu Mławskiego. 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, ze projekt uchwały opiniowała Komisja Bezpieczeństwa, Porządku 

Publicznego, Transportu i Dróg oraz Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego  

i Spraw Regulaminowych.  

 

Ad. 10  

Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta.  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych dopuszcza możliwość 

przekazywania zarządzania drogami publicznymi między zarządcami w trybie porozumienia. 

Zawracie porozumienia z Miastem Mława dotyczy części zadań należących do zarządcy drogi, 

a przede wszystkim bieżącego utrzymania, w tym remontów dróg, chodników, drogowych 

obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z 

drogą. Zawarcie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg 

powiatowych w obrębie granic Miasta pozwoli na wykonywanie zadań łącznie z zadaniami 

będącymi w kompetencji Burmistrza Miasta, zapewni to płynność komunikacji i zwiększy 

bezpieczeństwo. Na ten cel Zarząd Powiatu proponuje przekazać dotację w wysokości 

400 000,00 zł.  
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Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, ze projekt uchwały opiniowała Komisja Bezpieczeństwa, Porządku 

Publicznego, Transportu i Dróg oraz Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego  

i Spraw Regulaminowych.  

 

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego.  

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte  

w budżecie powiatu doprowadza się do zgodności z wartościami przyjętymi w wieloletniej 

prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot 

przychodów rozchodów oraz kwot długu powiatu.  

Na dzień 30 grudnia 2020 r. dochody bieżące maleją o kwotę 59 514,55 zł., w tym z tytułu 

dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 16 805,98 zł. oraz dochodów do 

wypracowania przez jednostki organizacyjne w wys. 42 708,57 zł.   

Na dzień 30 grudnia 2020 r. wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 59 614,80 zł.   

Według stanu na dzień 30 grudnia 2020 r. wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowią kwotę 210 779,89 zł.   

  

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, ze projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Spraw Regulaminowych.  

 

 

Ad. 12 

Przyjęcie Autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie 

zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020.   

   

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że wprowadza się zmiany po stronie wydatków dotyczących przesunięcia w 

ramach zawartych porozumień na kursy zawodowe dla uczniów pomiędzy Powiatem Płońskim 

a Powiatem Gostynińskim w wysokości 600,00 zł.  

 

 

Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 

2020 z uwzględnieniem autopoprawki.  

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Spraw Regulaminowych.  

O wyniku poinformuje w punkcie 19, po otrzymaniu kart głosowania od radnych.   
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Ad. 14 

Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu mławskiego, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego.  

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że zgodnie z zapisami art. 263 ustawy o finansach publicznych 

niezrealizowane wydatki budżetowe ustalone w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 

wygasają z upływem roku budżetowego, na który zostały zaplanowane. Zgodnie również z tym 

zapisem istnieje możliwość ustalenia wydatków, które z upływem roku nie wygasają pod 

warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały 

zaplanowane. Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, w 

odniesieniu do których zawarte zostały umowy lub wkrótce takie umowy zostaną zawarte w 

wyniku zakończonego postępowania przetargowego. W wykazie wydatków, które nie wygasają 

z upływem 2020 r. wymieniono zadania budżetowe z ostatecznymi terminami dokonania tych 

wydatków. W przypadku wymienionych zadań umowy są już podpisane, ale uwarunkowania 

związane z panującą obecnie sytuacją epidemiologiczną nie dają możliwości ich zrealizowania 

do 31.12.2020 r. Przedmiotem tej uchwały jest przedstawienie takiego wykazu wydatków, o 

ujęcie których w planie wydatków niewygasających wystąpił Dyrektor Powiatowego Zarządu 

Dróg w Mławie, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie oraz Dyrektor Wydziału 

Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego. 

Wydatki ujęte w wykazie dotyczą zadania, pn.: 

1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz - Pniewo-Czeruchy - 

wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek”. Wysokość 

zaangażowanych środków z zawartych umów stanowi kwotę 425.530,00 zł. 

2. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2341W relacji Miączyn Mały-Radzimowice na odcinku 

Bońkowo Kościelne – Rudowo”. Wysokość zaangażowanych środków z zawartej umowy 

stanowi kwotę 755.236,48 zł. 

3. „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w 

miejscowości Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk – Radzanów” 

w wysokości zaangażowanych środków z podpisanej umowy z Wykonawcą na kwotę 

199.260,00 zł.  

4. „Modernizacja osnowy szczegółowej poziomej na obszarze gminy Wieczfnia Kościelna”  

w wysokości zaangażowanych środków z podpisanej umowy z wykonawcą na kwotę 

175.271,54 zł. 

5. „Remont pokrycia dachowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie” w wysokości 

zaangażowanych środków z podpisanych umów z wykonawcą na łączna kwotę 138.000,00 zł, 

w tym remont kwota 137.000,00 zł, nadzór budowlany w wysokości 1.000,00 zł. 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, ze projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Spraw Regulaminowych.  

 

Ad. 15 

Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu. 

 

Wynik głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej Sesji zostanie przedstawiony  

w punkcie 19. 
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Ad. 16  

Odbiór materiałów od radnych i dostarczenie do Wiceprzewodniczącej Rady – godz. 

13.00 – 13.30. 

 

Karty do głosowania zostały dostarczone przez radnych do Wiceprzewodniczącej Rady 

Powiatu. 

 

Ad. 17 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

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

19 radnych, więc obrady są prawomocne.  

 

Ad. 18 

Ustalenie przez Wiceprzewodniczącą Rady wyników głosowania nad projektami uchwał 

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

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, że na podstawie dostarczonych materiałów od radnych z przeprowadzonego 

imiennego głosowania korespondencyjnego zostały ustalone wyniki głosowania i sporządzone 

imienne protokoły z głosowania.  

 

Ad. 19 

Przedstawienie wyników głosowania radnych – godz. 14.00. 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 18 głosach za oraz 1 wstrzymującym się przyjęła 

Autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.  

(w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 18 głosach za oraz 1 wstrzymującym się przyjęła 

Autopoprawkę Nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

(w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 18 głosach za oraz 1 wstrzymującym się przyjęła 

Autopoprawkę Nr 3 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

(w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 17 głosach za oraz 2 wstrzymujących się podjęła uchwałę  

Nr XXII/160/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego z uwzględnieniem autopoprawek. 

(w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 18 głosach za oraz 1 wstrzymującym się przyjęła 

Autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 rok.  

(w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 
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Rada Powiatu Mławskiego przy 18 głosach za oraz 1 wstrzymującym się przyjęła 

Autopoprawkę Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 rok.  

(w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 18 głosach za oraz 1 wstrzymującym się przyjęła 

Autopoprawkę Nr 3 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

(w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 15 głosach za oraz 4 wstrzymujących się podjęła uchwałę  

Nr XXII/161/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mławskiego na 2021 rok z 

uwzględnieniem autopoprawek. 

(w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/162/2020 w sprawie 

przyjęcia „Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc 

w Rodzinie w Powiecie Mławskim na  lata 2021-2025”. 

(w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/163/2020 w sprawie 

przyjęcia „Powiatowego Programu Psychologiczno- Terapeutycznego   dla Osób Stosujących 

Przemoc  w Rodzinie  w Powiecie Mławskim na lata 2021 – 2025”. 

(w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła Nr XXII/164/2020 uchwałę w sprawie 

zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie. 

(w głosowaniu udział wzięło 18 radnych) 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/165/2020 w sprawie 

złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji  pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 

4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”, ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju 

województwa mazowieckiego. 

(w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/166/2020 w sprawie 

porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 

obrębie granic Miasta. 

(w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie Nr XXII/167/2020  zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

(w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 18 głosach za oraz 1 wstrzymującym się przyjęła 

Autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020.   

(w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 
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Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/168/2020 w sprawie zmiany 

Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020.  

(w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/169/2020 w sprawie 

wydatków budżetu powiatu mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

(w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjęła protokół z XXI Sesji Rady Powiatu.     

(w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 

 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Podziękował radnym za podjęcie uchwały Budżetowej. Uchwalony budżet jest budżetem 

bardzo ambitnym, służącym powiatowi mławskiemu a przede wszystkim mieszkańcom.  

Jest do dokument trudny do realizacji i będzie wymagał dużo pracy i pomocy czy wsparcia jak 

do tej pory.  

Podziękował Wojewodzie Mazowieckiemu, Wicewojewodzie oraz urzędnikom 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w szczególności Pani dyrektor Biura Rozwoju  

i Inwestycji Katarzynie Harmacie.    

Złożył wszystkim życzenia noworoczne.  

  

 

Ad. 20 

Zamknięcie XXII Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

O godz. 1430 zamknęła obrady XXII Sesji Rady Powiatu Mławskiego przeprowadzonej w trybie 

korespondencyjnym, podziękowała radnym za uczestnictwo w Sesji. 

Złożyła wszystkim życzenia noworoczne. 

  

 

                                                                                     Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

 

                                                                                                  /-/  Barbara Stańczak  
 

 

 

Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

15.01.2020 r.  


