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Br. 0012.1.2021 

Protokół Nr 23/2021 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w trybie zdalnym (on-line) 

w dniu 19 lutego 2021 roku, 

pod przewodnictwem 

Pani Barbary Stańczak – Przewodniczącej Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji 

Otworzyła dwudzieste trzecie posiedzenie Komisji, powitała członków Komisji oraz 

zaproszonych gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji 

Stwierdziła, że stan liczbowy Komisji – wynosi 5 osób, w posiedzeniu bierze udział  

4 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne. 

W posiedzeniu udziału nie wzięła Pani Jolanta Karpińska.  

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 22/2020. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za rok 2020. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Miasta Mława. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie nieruchomości. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 

uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021. 

10. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok. 
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11. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok. 

12. Zapytania i wolne wnioski. 

13. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą 

Komisji. 

 

Punkt 5 

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 

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

przeprowadza analizę wydatków na wynagrodzenia 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 określony 

wskaźnik kwoty bazowej: 

- nauczyciel stażysta 100% kwoty; 

- nauczyciel kontraktowy 111% kwoty; 

- nauczyciel mianowany 144% kwoty; 

- nauczyciel dyplomowany 184% kwoty. 

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 była w kwocie 3537,80 zł. 

Nauczyciele na wszystkich stopniach awansu zawodowego osiągnęli wymagany wskaźnik 

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

wszystkich danych, które są wliczane do dochodu na obliczenie tego wskaźnika składają się: 

wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny, funkcyjny, nagrody, 

wyróżnienia, dodatek za warunki pracy, godziny ponadwymiarowe oraz odprawy emerytalne.  

 

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji 

Poinformowała, że widoczny jest wzrost etatów, który nastąpił od września w szczególności 

jeśli chodzi o nauczycieli stażystów. Czy w związku z tym pojawiła się większa liczba 

oddziałów w szkołach? Czy może były potrzebne etaty w ramach pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej? 

 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji 

Odpowiedziała, że wzrosła liczba orzeczeń z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o 

niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego. Z przeprowadzonej analizy wynika, 

że ta liczba doszła do ok. 40 osób jeśli chodzi o kształcenie specjalne. W związku z 

powyższym, dochodzą w tym przypadku dodatkowe 2 godziny zajęć rewalidacyjnych 

wymagających zatrudnienia specjalisty. Nauczyciele posiadają takie kwalifikacje, ale 

dodatkowo w każdej szkole na pół etatu zatrudniani byli również psycholodzy, co też 

spowodowało wzrost etatów. Ponadto w niektórych orzeczeniach gdzie występuje 

niepełnosprawność ruchowa a uczeń wymaga stałej opieki nauczyciela wspomagającego była 

potrzeba zatrudnienia takiego nauczyciela.  
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Punkt 6 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Miasta Mława. 

 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji 

Poinformowała, że Pani Dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej zwróciła się z prośbą o 

wsparcie w wysokości 9000 zł, które zostanie przeznaczone na zrealizowanie zadania pn. 

„Modernizacja części wystawy stałej: Historia okupacji w Mławie i w regionie”. Całkowity 

koszt tej modernizacji będzie wynosił ok. 10 000 zł. Wsparcie te będzie udzielone w formie 

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

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława. 

 

Punkt 7 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie nieruchomości. 

 

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego dotyczy wyrażenia zgody 

Zarządowi Powiatu Mławskiego na nabycie od osób fizycznych na rzecz powiatu mławskiego 

prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Szumsk w gm. Dzierzgowo 

wraz ze wstępnym projektem podziału w związku z przeznaczeniem na realizację zadania 

„Przebudowa drogi powiatowej Dębsk – Kitki – Szumsk poprzez budowę chodnika w 

miejscowości Szumsk”. Konkretnie chodzi o działki nr 182 i 183, które mają powierzchnie 

ok. 12,5m2. Powiat mławski chce nabyć te dwie działki w drodze rokowań, w przypadku gdy 

nie dojdzie do porozumienia to na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami w 

drodze wywłaszczenia. Przebudowa tej drogi będzie polegała na obustronnej budowie 

chodników w miejscowości Szumsk do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Dzierzgowo 

– Rzęgnowo. Chodzi o te działki, które będą pozwalały na zaprojektowanie i wykonanie tej 

drogi zgodnie z warunkami technicznymi i mające na celu poprawę widoczności. 

 

Pan Henryk Antczak - Członek Komisji 

Zapytał, czy były już prowadzone jakieś rozmowy wstępne z właścicielami tych 

nieruchomości? 

 

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Odpowiedział, że cała procedura będzie przeprowadzana przez Powiatowy Zarząd Dróg  

w Mławie.  

Dodał, że nie jest w stanie powiedzieć na jakim etapie są rozmowy Dyrektora PZD  

z właścicielami nieruchomości.  

 

Pan Włodzimierz Wojnarowski – Członek Komisji 

Zapytał, jaki jest wstępny kosztorys realizacji tej inwestycji i jaki jest planowany udział 

gminy Dzierzgowo w tym zadaniu inwestycyjnym? 

 

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Odpowiedział, że koszt tej inwestycji będzie wynosił ok. 800 000 zł. i będzie finansowany w 

50% przez powiat mławski i 50% przez gminę Dzierzgowo. Gmina Dzierzgowo ma podjąć 

stosowną uchwałę 24 lutego. 
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

 

Punkt 8 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że projekt przedstawiany był na Zarządzie w dniu 8 lutego. Ze względu na 

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

przez Zarząd kwota nie została wpisana do WPF, trzeba jednak wskazać wydatki, które 

powiat poniósł w związku z COVID-19. W związku z tym na stronie 17 w WPF w pozycji 

10.11. powinna zostać wpisana kwota 449,80 zł. Oznacza to, że w styczniu jednostki 

organizacyjne poniosły koszty związane z COVID-19  w wysokości 449,80 zł.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w sprawie w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

 

Punkt 9  

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały 

Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021. 

 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że deficyt powiatu się zwiększa, wynika to z Ustawy o finansach 

publicznych. Przepisy tej ustawy pozwalają, aby z poprzedniego roku rozliczyć wszystkie 

projekty unijne i programy, których środki wpłynęły w roku 2020, a które dotyczą 

wydatkowania na 2021 rok. Jeśli przy projektowaniu budżetu, tych środków jeszcze nie było, 

to zaplanowane były po stronie dochodów i wydatków. Natomiast jeżeli te środki wpłynęły 

do budżetu powiatu, gdzie głównie odbywało się to pod koniec roku, należało dokonać 

zmniejszenia dochodów o te środki. W przypadku projektów unijnych i tych projektów, które 

wynikają bezpośrednio z ustaw czyli z rządowego programu inwestycyjnego, muszą się one 

pojawić po stronie wydatków. Zamieniane jest więc źródło sfinansowania – dochody 

zamieniane są na przychody, a ponieważ są to przychody więc rośnie deficyt, który jest 

finansowany właśnie tymi środkami. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego  

w sprawie w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021. 

 

Punkt 10 

Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok 

 

Komisja opracowała i przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 11 

Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok 

 

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji 

Przedstawiła propozycje do planu pracy Komisji na 2021 rok oraz poprosiła członków 

Komisji o zgłaszanie uwag, wniosków i propozycji do planu pracy na 2021 rok. 



5 
 

 

Członkowie Komisji zgłosili swoje propozycje do planu pracy na 2021 rok. 

 

Komisja opracowała i uchwaliła plan pracy Komisji na 2021 rok, który stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

 

Punkt 12 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pytań i wniosków nie zgłoszono. 

 

Punkt 13 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji 

Zamknęła dwudzieste trzecie posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Spraw 

Regulaminowych, podziękowała radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

                                                                                                          

                                                                                                          /-/  Barbara Stańczak 

 

 

 
Sporządziła: 

Monika Lazarska 

Data 19.02.2021 

 

 


