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Br. 0012.1.2021 

Protokół Nr 20/2021 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w trybie zdalnym (on-line)  

w dniu 4 lutego 2021 roku, 

pod przewodnictwem 

Pani Elżbiety Bieńkowskiej – Przewodniczącej Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji 

Otworzyła dwudzieste posiedzenie Komisji, powitała członków Komisji oraz zaproszonych 

gości.  

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji 

Stwierdziła, że stan liczbowy Komisji – wynosi 7 osób, w posiedzeniu bierze udział  

6 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne. 

W posiedzeniu udziału nie wzięła Pani Barbara Gutowska (usprawiedliwienie zostało złożone 

w odpowiednim terminie). 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 19/2020. 

 

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. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok.  

8. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji. 
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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 i Zdrowia 

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

obowiązek przeprowadzania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu 

do średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. Za rok 2020 

były 2 okresy rozliczeniowe – od stycznia do sierpnia (kwota bazowa- 3337,55 zł.) oraz od 

września do grudnia (kwota bazowa- 3537,80 zł). Biorąc pod uwagę stopnie awansu 

zawodowego nauczyciel stażysta ma osiągnąć 100% kwoty bazowej, nauczyciel kontraktowy 

111%, mianowany- 144% i dyplomowany 184%. W roku ubiegłym nauczyciele na wszystkich 

stopniach awansu zawodowego osiągnęli wymaganą kwotę bazową.   

 

 

Punkt 6 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Miasta Mława. 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej zwróciło się z prośbą o dofinansowanie 

zadania pn. ,,Modernizacja części wystawy stałej- historia okupacja w Mławie i regionie”. 

Proponowana pomoc to kwota 9000 zł. w formie dotacji celowej. Środki zapisane są  

w uchwale budżetowej dla Miasta Mława z przeznaczeniem dla Muzeum na to zadanie.    

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji  

Zapytał czy środki są z przeznaczeniem ja konkretne zadanie czy wykonanie konkretnych 

obiektów, zmian w wystawie?  

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że jest to konkretne zadanie pn. ,,Modernizacja części wystawy stałej- historia 

okupacja w Mławie i regionie”.  

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji  

Zapytał ile Muzeum przeznaczy środków finansowych na tą wystawę? 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że Muzeum nie poinformowało ile wyda na tą część, natomiast zwróciło się do 

powiatu mławskiego o kwotę 9000 zł.  

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława. 

 

 

Punkt 7 

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. 
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Punkt 8 

Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji 

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

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

 

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 9 

Zapytania i wolne wnioski.  

 

Pytań i wniosków nie zgłoszono.    

  

 

Punkt 10 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji 

Zamknęła dwudzieste posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki podziękowała 

radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.  

 

 

Przewodnicząca Komisji 

 

                                                                                                            /-/  Elżbieta Bieńkowska 
 

 
Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

05.02.2021 r.  


