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Br. 0002.1.2021 

 

Protokół Nr XXIII/2021 

z Sesji Rady Powiatu Mławskiego 

odbytej w trybie zdalnym (on-line) 

w dniu 24 lutego 2021 roku 

 

Ad. 1 

Otwarcie XXIII Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

O godzinie 1100 otworzył obrady XXIII Sesji Rady Powiatu Mławskiego, zwołanej na dzień 

24 lutego 2021 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 zdalnym (on-line). 

Nagranie obrad dzisiejszej Sesji jest udostępniane na stronie internetowej Starostwa 

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

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Zapytał czy są uwagi do przesłanego porządku obrad? 

 

Pan Tomasz Chodubski – Radny Powiatu Mławskiego 

Poinformował, że w ubiegłym roku Starostwo Powiatowe nie było przygotowane pod 

względem technicznym do panującej w kraju sytuacji epidemiologicznej. Już w sierpniu 

sygnalizowana była poprzez pismo do Pana Przewodniczącego potrzeba uruchomienia 

spotkań on-line. Podkreślił, że to właśnie w ten sposób powinny odbywać się obrady, a nie w 

pozorny sposób, gdzie nie było możliwości dyskusji poprzez korespondencyjne Sesje. 

 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXIII Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za rok 2020. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomoc finansowej dla Miasta Mława. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz 

dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Mławskiego oraz 

zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady na 2021 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 

2021. 

11. Sprawozdanie Starosty Mławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku za rok 2020. 



2 
 

12. Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

13. Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

14. Informacja dotycząca pism, które wpłynęły do Rady Powiatu Mławskiego w okresie 

między sesjami. 

15. Zamknięcie obrad XXIII Sesji. 

 

Ad. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Stwierdził, że na stan liczbowy 19 radnych, na Sesji obecnych jest 15 radnych, wobec czego 

obrady Sesji są prawomocne. 

 

Ad.3 

Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że radni nie zgłosili uwag do protokołu Nr XXII/2020 z Sesji Rady Powiatu.  

 

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

(w głosowaniu udział wzięło 15 radnych). 

 

Ad. 4 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za rok 2020. 

 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę 

przeprowadza analizę wydatków na wynagrodzenie nauczycieli w odniesieniu do średnich 

wynagrodzeń o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. Zgodnie z tym artykułem, 

nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu zawodowego powinni osiągnąć średnie 

wynagrodzenie: 

- nauczyciel stażysta 100% średniego wynagrodzenia; 

- nauczyciel kontraktowy 111% średniego wynagrodzenia; 

- nauczyciel mianowany 144% średniego wynagrodzenia; 

- nauczyciel dyplomowany 184% średniego wynagrodzenia. 

Analiza wynagrodzeń była przeprowadzona w dwóch okresach: od stycznia do końca sierpnia 

gdzie kwota bazowa wynosiła – 3337,55 zł oraz w okresie od września do grudnia gdzie 

kwota bazowa obowiązywała w wysokości - 3537,80 zł. 

Mławscy nauczyciele na wszystkich stopniach awansu zawodowego osiągnęli wymagany 

wskaźnik określony w art. 30 Karty Nauczyciela. Za rok 2020 nie było żadnych dopłat.  

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Zapytał czy są pytania w tej sprawie? 

 

Pytań nie zgłoszono. 
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Ad. 5 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomoc finansowej dla Miasta Mława. 

 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że Dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej dla którego organem 

prowadzącym jest Miasto Mława zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe w wysokości 

9000,00 zł, które zostanie przeznaczone na zrealizowanie zadania „Modernizacja części 

wystawy stałej: Historia - okupacja w Mławie i w regionie”. Wsparcie te będzie udzielone w 

formie dotacji celowej, a kwota ta jest zaplanowana w budżecie powiatu mławskiego. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że projekt uchwały opiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

oraz Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych. 

Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.  

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

Poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na posiedzeniu w dniu  

4 lutego 2021 roku pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały.  

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Spraw Regulaminowych. 

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

Regulaminowych na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2021 roku pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedstawionej uchwały.  

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Zapytał czy są pytania w tej sprawie? 

 

Pytań nie zgłoszono 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Rady Powiatu Mławskiego  

w sprawie udzielenia pomoc finansowej dla Miasta Mława. (w głosowaniu udział wzięło 15 

radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że dnia 21 stycznia 2021 roku wpłynęła informacja o zmianie godzin pracy 

apteki mieszczącej się przy ul. Żwirki i Wigury 21B w Mławie. Zaproponowana zmiana 

polega na tym, że apteka będzie czynna  w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 700-2100, 

natomiast w sobotę będzie czynna w godz. 800-1500. Do tej pory apteka była czynna jedynie w 

dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500, w soboty natomiast była nieczynna.  

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że projekt uchwały opiniowała Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

Poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.  
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Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt 

przedstawionej uchwały.  

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Zapytał czy są pytania w tej sprawie? 

 

Pytań nie zgłoszono 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Rady Powiatu Mławskiego  

w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok (w głosowaniu udział wzięło 15 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

 

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Poinformował, że 5 lutego 2021 roku wpłynęło pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

do Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie rozpoczęcia procedury nabycia części 

nieruchomości gruntowej w miejscowości Szumsk. W ramach zaplanowanego na 2021 rok 

zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314 Dębsk – Kitki – Szumsk poprzez 

budowę chodnika w miejscowości Szumsk”, planowana jest przebudowa drogi powiatowej 

2314 relacji Dębsk – Kitki – Szumsk na odcinku znajdującym się na terenie zabudowanym w 

miejscowości Szumsk. Zakres prac polegać będzie na wykonaniu obustronnego chodnika dla 

pieszych oraz wykonanie nawierzchni jezdni. Ze względu na warunki techniczne budowy 

chodnika oraz na widoczność istnieje potrzeba wykupu części nieruchomości gruntowej, 

chodzi o działki nr 182 i 183, które mają powierzchnią ok. 12,5m2. Stąd projekt uchwały 

Rady Powiatu Mławskiego dotyczący wyrażenia zgody Zarządowi Powiatu Mławskiego na 

nabycie od osób fizycznych na rzecz powiatu mławskiego prawa własności nieruchomości 

położonych w obrębie ewidencyjnym Szumsk gm. Dzierzgowo oznaczonych numerami 

działek 182 oraz 183 zgodnie ze wstępnym projektem podziału nieruchomości z 

przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej  Nr 2314 Dębsk – Kitki 

– Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk”.  

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

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

Gospodarczego i Spraw Regulaminowych. 

Poprosił Przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii.  

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Spraw Regulaminowych. 

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

Regulaminowych na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2021 roku pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedstawionej uchwały.  

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Zapytał czy są pytania w tej sprawie? 

 

Pytań nie zgłoszono 
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Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Rady Powiatu Mławskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (w głosowaniu udział wzięło 15 

radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.8 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Mławskiego oraz 

zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady na 2021 rok. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że radni w materiałach na dzisiejszą Sesję otrzymali projekty planów pracy 

stałych Komisji Rady oraz projekt planu pracy Rady Powiatu.  

Zapytał czy są pytania w tej sprawie? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Rady Powiatu Mławskiego  

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Mławskiego oraz zatwierdzenia planów 

pracy stałych komisji Rady na 2021 rok (w głosowaniu udział wzięło 15 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego. 

 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że w przedsięwzięciach które stanowią wykaz w załączniku Nr 2 do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonywana jest zmiana wynikająca z rozliczenia 

środków, które pozostały w roku 2020 i które z wniosku Powiatowego Urzędu Pracy środki 

niewykorzystane z roku 2020 przesuwane są do roku 2021. Środki te są na oddzielnym 

rachunku bankowym, skąd jest możliwość rozliczenia tego co pozostało na rachunku z 

realizacji projektu za rok 2020. Kwota niewykorzystana w roku 2020 dotyczy środków 

unijnych oraz środków budżetu państwa, łącznie w wysokości 22 731,40 zł. Ponadto 

Powiatowy Urząd Pracy proponuje żeby z roku 2022 przesunąć limit środków w wysokości 

3 570,00 zł na rok 2021. Stąd dokonywana jest weryfikacja zgodnie z podpisaną umową z 

instytucją zarządzającą, gdzie budżet projektu nie zmienia się w kategorii łącznego limitu 

zobowiązań i wydatków.   

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą przede wszystkim rozliczenia wszystkich 

projektów, które były realizowane w roku 2020. Zgodnie z  art. 217 ust. 2 pkt. 8 Ustawy o 

finansach publicznych, który mówi o tym, iż środki które wpłynęły w roku 2020 muszą być 

wykorzystane na projekty realizowane zgodnie z podpisanymi umowami oznacza to, że 

muszą na nie być zarezerwowane środki w budżecie. Wchodzą więc one w wolne środki, w 

związku z tym potrzebne jest wprowadzenie ich do budżetu po stronie wydatków i po stronie 

przychodów, gdyż w ramach realizacji budżetu na rok 2021 te dochody projektów były 

zaplanowane w budżecie po stronie dochodów, natomiast środki na realizację na rok 2021 

wpłynęły w roku 2020. Ponieważ są one w budżecie w roku 2021 po stronie dochodów, to 

zdejmowane są te dochody ponieważ te środki są już de facto w przychodach. Zdejmowane są 

te dochody, które dotyczą następujących projektów:  
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− „Zagraniczne staże” projekt realizowany przez ZS nr 1 w Mławie, dochody wpłynęły 

w roku 2020 a były ujęte w dochodach w roku 2021. Kwota projektu wynosiła 

242 381,67 zł. 

− „Praktyki zawodowe szansą na lepszy start” projekt realizowany przez ZS nr 2 w 

Mławie, dotyczy dochodów ze środków unijnych oraz z budżetu państwa. Kwota 

projektu wynosił 381 810,39 zł. 

− „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą” projekt realizowany przez PUP, 

natomiast kwota za projekt wpłynęła w 2020 roku i wynosiła 22 731,40 zł. 

− „Erasmus – kluczowe kompetencje” realizowane przez PUP, kwota za projekt 

wynosiła 54 874,77 zł i wpłynęła w 2020 roku. 

− „Powervet„ projekt realizowany przez ZS nr 4 z 2019 roku, środki wpłynęły w 2020 

roku w wysokości 175 944,90 zł. 

− Projekt w ramach grantu, którego środki wpłynęły w 2020 roku  z przeznaczeniem ich 

wydatkowania w roku 2021  

W ramach dochodów majątkowych, po stronie dochodów wprowadzana jest kwota w 

wysokości 409 214,76 zł. Kwota ta, dotyczy pomocy finansowej udzielonej gminie Szreńsk w 

wysokości 400 000,00 zł z przeznaczeniem na zrealizowanie zadania pn. „Rozbiórka 

istniejącego mostu i budowa nowego mostu na rzece Mławce w miejscowości Bielany”. 

Natomiast kwota pozostała, czyli 9 214,76 zł dotyczy zwrotu dotacji przez SPZOZ w związku 

ze złożoną korektą w tej sprawie. 

W przypadku dochodów bieżących, budżet zwiększa się o kwotę 26 301,40 zł pochodzącą ze 

środków unijnych za projekt dotyczący aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

bezrobotnych w powiecie mławskim.  

Deficyt zwiększa się o kwotę 944 579,09 zł. Wynika on ze wszystkich zadań w zakresie 

projektów i przychodach, które powodują zmniejszenie deficytu w wysokości 2 753,84 zł. 

Kwota ta pozostaje z rozliczenia korekty szpitala, którą część zwracana będzie Miastu Mława. 

Kwota dofinansowania na SPZOZ wynosiła 200 000,00 zł. Natomiast pozostała kwota 

dotyczyła dofinansowania ze środków powiatu, więc wprowadzane są jako zmniejszone 

środki stąd per saldem ta kwota, która zwiększa deficyt jest to kwota 944 579, 09 zł. Deficyt 

jest określony razem z tymi wolnymi środkami, które pozostają na naszych rachunkach 

bankowych. Ustawa o finansach publicznych stanowi, że z tych projektów z których 

pozostały środki i istnieje obowiązek ich wydatkowania, to nie stanowią one swoistego 

rodzaju wolnych środków, tylko stanowią tzw. nadwyżkę budżetową. Ta nadwyżka, w 

korelacji rozliczenia tego wskaźnika indywidualnego zadłużenia jest inaczej liczona i ona nie 

wchodzi w skład tego wskaźnika. W związku z tym dług nie ulega zmianie, więc nie ma 

potrzeby sięgać po środki zewnętrzne 

Projekt WPF  powstawał na Zarządzie Powiatu w dniu 8 lutego. Ze względu na 

sprawozdawczość, której jeszcze nie było za miesiąc styczeń w dniu podejmowania uchwały 

przez Zarząd, kwota ta nie została wpisana w WPF. Jednakże istnieje obowiązek 

przedkładania tych wydatków, które zostały poniesione na przeciwdziałanie COVID-19. 

Dlatego w WPF w pozycji 10.11. powinna zostać wpisana kwota 449,80 zł. Kwota ta dotyczy 

dwóch jednostek, które poniosły takie wydatki, mianowicie chodzi o PZD, który poniósł 

koszty w wysokości 339,10 zł, a także o Mławską Halę Sportową, która wydała 110,70 zł. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

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

Gospodarczego i Spraw Regulaminowych. 

Poprosił Przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii.  
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Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Spraw Regulaminowych. 

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

Regulaminowych na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2021 roku pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedstawionej uchwały.  

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Rady Powiatu Mławskiego  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego (w głosowaniu 

udział wzięło 15 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 

2021. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

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

Gospodarczego i Spraw Regulaminowych. 

Poprosił Przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii.  

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Spraw Regulaminowych. 

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

Regulaminowych na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2021 roku pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedstawionej uchwały.  

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Rady Powiatu Mławskiego  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego (w głosowaniu 

udział wzięło 15 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.11 

Sprawozdanie Starosty Mławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

za rok 2020. 

 

Pan Tomasz Chodubski – Radny Powiatu Mławskiego 

Poinformował, że w sprawozdaniu Starosty Mławskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa, Transportu i Dróg można przeczytać, że odbyły się dwa posiedzenia Komisji 

pod przewodnictwem Pana Starosty w dniach 10 lutego i 10 marca ubiegłego roku. Pod 

względem obszaru sprawozdania możemy dowiedzieć się, że Komisja zajmowała się przede 

wszystkim tematem ferii zimowych i letnich. Jedynie podczas spotkania 10 marca, kiedy 

pojawiła się Polsce, a także w powiecie mławskim epidemia koronawirusa COVID-19, 

Komisja zastanawiała się jakie podjąć w związku z tym działania i zadania te zostały 

przekazane na rzecz Sanepidu. Natomiast, zaskakujące jest to, że w takim roku gdzie 

ewidentnie wszyscy mieszkańcy powiatu mławskiego odczuwali różnego rodzaju zagrożenia, 

na czele z zagrożeniem epidemiologicznym Komisja ta nie spotykała się. Nie ma w 

sprawozdaniu informacji, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbywała spotkania w 

drugiej połowie 2020 roku. Nie ma informacji o działaniach, jakie były podejmowane w tym 

zakresie. Z punktu widzenia prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która zajmuje się 

różnymi obszarami bezpieczeństwa w głównym zakresie podczas tych dwóch spotkań 
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zajmowała się wypoczynkiem zimowo – letnim, ewentualnie przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi.  

  

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta  

Odpowiedział, że spotkania sztabu kryzysowego odbywały się cyklicznie. Natomiast były 

dwie rzeczy, które determinowały, żeby nie organizować spotkań bezpośrednich. Pierwszą z 

nich to były wytyczne, które wychodziły z instytucji rządowych o zaprzestaniu zgromadzeń i 

spotykania się w dużej grupie osób, w celu nierozprzestrzeniania się koronawirusa. To co 

podniósł Pan radny, że Komisja zajmowała się wyłącznie wypoczynkiem dzieci i młodzieży 

w okresie letnim i zimowym jest nie do końca prawdziwe. Poświęcono również wiele czasu 

na spotkania i omawianie sytuacji związanej z COVID-19. Na te spotkania zapraszany był 

Dyrektor SPZOZ, Sanepid, a także  dyrektorzy mławskich szkół.  

Dodał, że głównie koncentrowano się w rozmowach na działaniach poszczególnych służb 

inspekcji. To, co jest napisane w sprawozdaniu nie do końca odzwierciedla działania 

podejmowane przez Starostę Mławskiego w celu wychodzenia naprzeciw zagrożeniu jakim 

jest koronawirus. Sprawozdanie jest sporządzane na podstawie ustawy z 5 czerwca 1998 roku, 

a w tamtych czasach nikt nie przewidział jak należy je pisać, w przypadku wystąpienia 

epidemii. Starostwo Powiatowe jako instytucja dokonuje wszelkich działań i starań aby nie 

zamknąć żadnego Wydziału.  

Pan Wicestarosta zaapelował do mieszkańców powiatu mławskiego, żeby nie przychodzili tak 

wcześnie rano i nie stali pod Wydziałem Komunikacji, aby nie tworzyć zbiorowiska ludzi. 

Jest to potencjalne zagrożenie zarażeniem się COVID-19.  

Poinformował także, że jeśli będą jakieś pytanie odnośnie sprawozdania, prosiłby wysłać te 

uwagi drogą mailową albo też na piśmie do Biura Rady.  

 

Pan Tomasz Chodubski – Radny Powiatu Mławskiego 

Poinformował, że z punktu widzenia radnych powiatu zabrakło sprawnego przestawienia się 

do nowoczesnych form komunikacji. Działania Starostwa jeżeli chodzi o zwoływanie spotkań 

takich jak spotkania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego były pod względem 

organizacyjnym niedostosowane do dzisiejszych możliwości komunikacyjnych. Nie brzmi to 

dobrze, że organ powołany do tego rodzaju zagrożenia nie zbierał się pod względem 

formalnym. Starostwo działa jako instytucja i to musi być odzwierciedlone w jego 

działaniach. Rada uchwala nie tylko miejscowe prawa, ale spoczywa także na niej obowiązek 

nadzoru nad działalnością władz wykonawczych. Jeśli radni nie otrzymują tych informacji i 

nie ma możliwości spotykania się, a sprawozdanie nie odzwierciedla rzeczywistych działań to 

Rada nie może prawidłowo wykonywać swoich zadań.  

  

Ad. 12 

Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

 

Pan Tomasz Chodubski – Radny Powiatu Mławskiego   

Zapytał, na jakim etapie są wnioski złożone do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

rozpatrywane przez powiat wnioski? Czy na salę gimnastyczną przy ZS 4 w Mławie mają być 

przeznaczone środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych?  

 

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta 

Odpowiedział, że zostały złożone 3 wnioski pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W 

-ul. Nowa w Mławie”, „Wbudowanie szybów windowych wraz z instalacją wind w 

budynkach jednostek organizacyjnych powiatu" oraz „Budowa sali gimnastycznej wraz z 

boiskiem wielofunkcyjnym do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykową oraz bieżnią przy  
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ZS 4 w Mławie". Starostwo Powiatowe do tej pory nie otrzymało żadnej informacji z 

Ministerstwa Sportu dotyczącej przyznania lub nieprzyznania środków na budowę sali 

gimnastycznej wraz z boiskiem przy ZS 4. W przypadku Bursy Szkolnej istnieją już szyby 

windowe, które mają być uruchomione. Natomiast w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

planowane jest otworzenie Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej, ponieważ przez sytuację 

związaną z COVID-19 młodzież jak i dzieci więcej czasu spędzają w domu, co może 

wyzwolić u nich pewne niepokojące zachowania. Nawiązany został w tej sprawie kontakt z 

Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tej chwili podpisane zostały 

odpowiednie dokumenty i po uzyskaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, 

planowane jest przystąpienie do realizacji tego zadania. W związku z tym w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej potrzebny będzie szyb windowy. Jeżeli natomiast chodzi o 

rozbudowę drogi powiatowej nr 2375W ul. Nowa to do tej pory Starostwo Powiatowe nie 

otrzymało odpowiedzi ani pozytywnej ani negatywnej. Jeżeli chodzi o wykonanie tej 

inwestycji, to droga ta jest na terenie Miasta Mława a koszt jej wynosi 11 mln zł. Dodał, że 

liczy na to, iż w pierwszym kwartale tego roku wpłyną odpowiedzi w sprawie tych wniosków. 

 

Pan Tomasz Chodubski – Radny Powiatu Mławskiego 

Poprosił o informację dotyczącą zmiany w Regulaminie Starostwa i utworzenia komórki 

organizacyjnej pn. Audytor wewnętrzny.  

 

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta  

Odpowiedział, że jeżeli chodzi o Audytora wewnętrznego to zmiana ta wynika ze środków 

finansowych, które są w budżecie. Byliśmy zobligowani do ogłoszenia konkursu na wybór 

audytora. Na to stanowisko zgłosiły się dwie osoby, z czego Komisja Konkursowa wybrała 

jednego kandydata – Pana Adama Belę, który został zatrudniony na pół etatu i od 1 lutego 

podjął pracę. 

 

Pan Tomasz Chodubski – Radny Powiatu Mławskiego 

Zapytał, w jaki sposób kandydaci na członków Komisji Konkursowej, które reprezentują 

organizacje pozarządowe będą dobierani? W jaki sposób ukazały się informacje, że 

organizacje pozarządowe mogą zgłosić kandydatów na członków Komisji Konkursowej?  

W jaki sposób będzie dokonywany wybór w przypadku większej ilości kandydatów? 

 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że ogłaszając nabór na zadania realizowane w poszczególnych płaszczyznach 

zawartych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, można do Komisji 

Konkursowej do spraw rozpatrywania tych ofert przeprowadzić nabór kandydatów na 

członków spoza pracowników Starostwa Powiatowego, zgłoszonych przez organizacje 

pozarządowe. Do stosownej Uchwały Zarządu Powiatu jest dołączone jako załącznik 

ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej, załączony jest 

również formularz zgłoszeniowy kandydata, gdzie podane są wszystkie potrzebne wymagania 

oraz opis doświadczenia kandydata, a także wszelkie oświadczenia kandydata o wyrażenia 

zgody na wzięcie udziału w pracach Komisji oraz związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych. Organizacja, która typuje takiego kandydata do posiedzeń Komisji w sprawie 

rozpatrywania tych ofert, sama nie może składać swojej oferty na realizację zadania. 

Organizacje raczej nie typują swoich kandydatów do posiedzeń Komisji do spraw 

rozpatrywania ofert stosownych do realizacji zadań czy to z zakresu kultury i sztuki, sportu 

bądź innych płaszczyzn zawartych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
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Pan Tomasz Chodubski – Radny Powiatu Mławskiego 

Poinformował, że na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2021 r. Zarząd Powiatu pozytywnie 

uzgodnił projekt decyzji Burmistrza Miasta Mława o warunkach zabudowy- budowa 5 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Zapytał, jaki obszar dotyczy sprawa udzielenia 

zgody na realizację tych inwestycji? 

 

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Odpowiedział, że decyzja ta dotyczy budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

gdzie deweloper mławski złożył wniosek na budowę ich w okolicach wiaduktu Szreńskiego, 

na ul. Podmiejskiej w Mławie.  

 

Pan Tomasz Chodubski – Radny Powiatu Mławskiego 

Poinformował, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 28 stycznia 2021 r. rozpatrywany 

był wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie przyjęcia 

do budżetu powiatu mławskiego na 2021 rok zadania dot. Opracowania Strategii Rozwoju 

Powiatu Mławskiego. Z tego sprawozdania można dowiedzieć się, że są jakieś problemy z 

wykonawcą, który miał pod względem organizacyjnym tę Strategię przygotowywać. Zapytał, 

z czego ten problem wynikał? Dlaczego trzeba ponownie rozpisywać konkurs w sprawie 

wyboru oferenta? Czy powiat poniesie w związku z tym jakieś straty finansowe? 

 

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Odpowiedział, że konkurs na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego wygrała 

osoba fizyczna, która później nie wywiązała się z umowy. Powiat mławski kilkakrotnie 

wzywał tę osobę do zrealizowania umowy. Jednakże wszystkie terminy ustawowe upłynęły 

stąd zapadła decyzja o odstąpieniu umowy. Za niewywiązanie się z umowy będą naliczane tej 

osobie odsetki karne. Powiat mławski ponownie wprowadził to zadanie na rok 2021 i 

przeznaczył na to środki w wysokości 35 000,00 zł. 

 

Pan Janusz Wiśniewski – Radny Powiatu Mławskiego 

Poinformował, że dziś była dyskusja o przebudowie ul. Nowej w Mławie. W roku 2019 

wnioskowałem żeby nawiązać współpracę z zakładami, które na tej ulicy się znajdują i bardzo 

dużo z tej ulicy korzystają, chociażby miejscami parkingowymi. Odpowiedź była, że już takie 

działania zostały podjęte ale ostatecznych rozstrzygnięć do tej pory nam nie przedstawiono. 

Zwrócił się z prośbą, aby Zarząd Powiatu podjął dalsze czynności, żeby w jakiś sposób 

skorzystać z szansy, aby te zakłady partycypowały w kosztach przebudowy tej ulicy. 

  

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta 

Odpowiedział, że w dalszym ciągu czekamy na te środki finansowe. Natomiast w zeszłym 

roku otrzymaliśmy pieniądze na budowę instalacji fotowoltaicznych w wysokości 

3 800 000,00 zł. Chcemy założyć instalację na budynkach: I LO, ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3, 

ZS Nr 4, Centrum Administracyjno-Opiekuńcze do Obsługi Placówek Opiekuńczo- 

Wychowawczych w Kowalewie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy, Bursy 

Szkolnej, Mławskiej Hali Sportowej. Łącznie, liczba zainstalowanych modułów 

fotowoltaicznych wyniesie 1726. Głównym celem tej inwestycji jest wyzerowanie rachunków 

za energię elektryczną w naszych jednostkach powiatowych. Obecnie jesteśmy na etapie 

wyłaniania wykonawcy na opracowanie kompleksowej dokumentacji na te zadanie. 

Zaplanowany termin zakończenia tej inwestycji tj. grudzień 2021 rok.  
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Ad. 13 

Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

 

Pan Jan Salwa – Radny Powiatu Mławskiego 

Poinformował, że pojawiły się niepokojące wiadomości odnośnie SPZOZ w Mławie. Lekarze 

i pielęgniarki z SPZOZ w Mławie otrzymali dodatkowe wynagrodzenie w związku ze 

zwalczaniem epidemii COVID-19. Czy takie środki otrzymały również salowe, sanitariusze 

oraz kierowcy? Wynagrodzenie salowych od dłuższego czasu wynosi 2300 zł. W związku z 

sytuacją pandemiczną salowe mają w obecnym czasie podwójne obciążenie, ponieważ muszą 

sprzątać dwukrotnie więcej niż wcześniej. Pojawiła się również informacja, że ze szpitala w 

Mławie zaczynają odchodzić lekarze. Jak wygląda obecnie sytuacja etatów lekarskich w 

SPZOZ w Mławie? 

Poprosił o informację od Sanepidu odnośnie ilości zachorowań na COVID-19 w Mławie od 

początku pandemii i w powiecie mławskim.  

 

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta  

Odpowiedział, że temat ten był ostatnio poruszony na Radzie Społecznej SPZOZ. Dyrektor 

SPZOZ jest w trakcie konsultacji ze Związkami Zawodowymi. Na wynagrodzenie dla osób 

wymienionych przez radnego czyli dla salowych, ratowników medycznych i innych osób, 

które mają styczność z COVID-19 jest przeznaczona kwota ok. 200 -300 tys. zł. Jeżeli chodzi 

o lekarzy to temat jest zamknięty, gdyż oni otrzymali już wynagrodzenie. Jeżeli chodzi o 

absencję lekarzy to jest tzw. ,,kaczka”. Są tacy co odchodzą ze szpitala i są tacy co 

przychodzą. Pandemia dotyka wielu osób w tym lekarzy pracujących w szpitalu, którzy z 

różnych przyczyn nie chcą się z tą chorobą zetknąć. Stąd może być wrażenie, że szpital ma 

mało lekarzy, ale ze sprawozdania za 2020 rok wynika, że opieka lekarska jest na stałym 

poziomie. Dokładna informacja zostanie przesłana na piśmie po otrzymaniu informacji od 

Dyrektora SPZOZ. 

Natomiast, co do ilości zachorowań na COVID-19 w Mławie i w powiecie mławskim 

informację prześle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie. 

 

Pan Marek Linkowski – Radny Powiatu Mławskiego 

Poprosił, żeby informacja otrzymana od Dyrektora SPZOZ, została przesłana do wszystkich 

radnych.  

 

Pan Tomasz Chodubski – Radny Powiatu Mławskiego 

Zapytał, jaki procent pracowników SPZOZ został zaszczepiony? Ile jest deklaracji na 

szczepienie z mławskich placówek oświatowych?  

 

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta  

Odpowiedział, że jeśli chodzi o SPZOZ to ponad 90% pracowników zostało zaszczepionych. 

 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że termin deklaracji nauczycieli na szczepienia był wydłużany, w związku z 

powyższym na dzień terminu składania pierwszych deklaracji było mniej niż 50% deklaracji. 

Natomiast dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych bezpośrednio kontaktują się z 

przychodnią gdzie w zależności od liczby szczepionek, jest szczepiona konkretna grupa 

nauczycieli. Zaszczepieni już są nauczyciele z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i z Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej, natomiast aktualnie zaczęły się szczepienia w pozostałych 

placówkach.  
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Punkt 14 

Informacja dotycząca pism, które wpłynęły do Rady Powiatu Mławskiego w okresie 

między sesjami. 

 

W okresie między sesjami do Przewodniczącego Rady Powiatu Mławskiego wpłynęły 

sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu Mławskiego za 2020 rok. 

  

 

Punkt 15 

Zamknięcie obrad IV Sesji. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

O godz. 1330 zamknął obrady XXIII Sesji Rady Powiatu Mławskiego, podziękował radnym  

i zaproszonym gościom za udział w Sesji. 

  

 
Sporządziła: 

Joanna Marcinkowska/ Monika Lazarska 

16.03.2021 r.  

  

 

                                                                                               

                                                                                               Przewodniczący Rady Powiatu 

                                           

                                                                                                              /-/ Jan Łukasik  

 


