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 Br. 0012.2.2021 

Protokół Nr 24/2021 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w trybie zdalnym (on-line) 

w dniu 24 marca 2021 roku, 

pod przewodnictwem 

Pani Barbary Stańczak – Przewodniczącej Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji 

Otworzyła dwudzieste czwarte posiedzenie Komisji, powitała członków Komisji oraz 

zaproszonych gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji 

Stwierdziła, że w posiedzeniu bierze udział 5 członków Komisji, wobec czego obrady są 

prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 23/2021. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2020 

rok. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie określenia 

zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Mławskiego na 2021 

rok. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie złożenia 

wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Sali 

gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”, ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska 

– Program rozwoju infrastruktury sportowej” – Edycja 2021. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXII/166/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku 
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w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg 

powiatowych w obrębie granic Miasta. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie złożenie 

wniosków przez Powiat Mławski o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

przejściach dla pieszych. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Nr X/58/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2003 r. w 

sprawie przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą 

„Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych”. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie Zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 

uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021. 

13. Zapytania i wolne wnioski. 

14. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą 

Komisji. 

 

 

Punkt 5 

Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2020 rok. 

 

Pani Justyna Traczyk- Pydyn - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

Poinformowała, że panująca pandemia nie wpłynęła na budownictwo. Może to wynikać z 

faktu, że decyzje inwestycyjne i sam proces inwestycyjny w budownictwie trwa miesiącami, a 

czasami nawet latami. Wiosną ubiegłego roku zatrzymały się jednak terminy postępowań 

administracyjnych, w związku z czym zatrzymały się wszystkie kontrole. Latem wszystkie 

działania wróciły do właściwego trybu. W sprawach skargowych zawsze odbywają się 

kontrole i w ramach możliwości wszystkie sprawy rozpatrywane są na bieżąco.  

Do Inspektoratu wpłynęło 2020 wniosków i zostały one rozpatrzone zgodnie z Kodeksem 

Postępowania Administracyjnego w ustawowych terminach. Przyjęto 841 zgłoszeń o 

zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Dla porównania w roku 2019 było ich 

761. W 2020 roku oddano do użytkowania:  

− 152 budynki mieszkalne i rozbudowywane budynki mieszkalne,  

− 87 budynków niemieszkalnych różnego rodzaju w tym oświatowe, handlowe, 

magazynowe, inwentarskie, 

− 55 kurników, 

− 119 wewnętrznych instalacji gazowych w tym zbiornikowych. 

W wyniku działań PINB w Mławie wydał 46 postanowień, 80 decyzji administracyjnych: 43  

to pozwolenia na użytkowania zakończonych budynków i budowli, w przypadku pozostałych 

decyzji prowadzone było postępowanie administracyjne. W tym było 7 nakazów rozbiórki 

obiektów budowlanych i 7 decyzji nakazujących wykonanie określonych robót budowlanych. 

W zakresie budownictwa niskiego, jednorodzinnego tak jak w latach poprzednich najbardziej 

aktywna to gmina miejska Mława, natomiast co do kurników najaktywniejsza była gmina 

Radzanów, gdzie oddano do użytkowania 26 kurników, w gminie Dzierzgowo – 12 kurników, 

w gminie Szreńsk – 11, gminie Strzegowo – 3, gminie Stupsk – 2, gminie Wiśniewo -1. Daje 
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nam to 55 nowych kurników na terenie powiatu mławskiego. Złożone zostały 3 

zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do prokuratury.  

Nie było żadnej katastrofy budowlanej w roku 2020. Osoby (16) u których stwierdzono 

nieprawidłowości zostały ukarane mandatami karnymi na kwotę 2200,00 zł. Ponadto Nadzór 

Budowlany prowadził różne akcje tj. „Bezpieczne wakacje”, „Place zabaw”, „Letni 

wypoczynek”, „Zimowy wypoczynek”.  

 

 

Punkt 6 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie określenia zadań 

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

 

Pani Katarzyna Miłobędzka - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przyznane Powiatowi Mławskiemu na 2021 rok wpłyną w kwocie 1 079 352,00 zł. 

Wydatkowana ona będzie zarówno w części zawodowej jak i społecznej rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych. Od października ubiegłego roku, zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej realizuje Powiatowy Urząd Pracy. W związku z tym, dyrektor PUP porozumiewał 

się z dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która realizuje część społeczną 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych w celu dokonania wstępnego podziału pieniędzy. Na 

rehabilitację zawodową przeznacza się 200 000,00 zł, natomiast na rehabilitację społeczną 

879 352,00 zł. Porozumienie te dotyczy również zadań, jakie będą realizowane w tym roku. 

Z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane będą następujące zadania: 

− zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

− przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej,  

− dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej, 

− finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych. 

 Z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane będą następujące zadania: 

− dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych, 

− dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 

− dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze. 

Projekt uchwały opiniowany był przez Radę Społeczną do spraw Osób Niepełnosprawnych i 

uzyskał pozytywną opinię. 

 

Komisja jednogłośnie (5 głosów za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dla Powiatu 

Mławskiego na 2021 rok. 
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Punkt 7 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie złożenia 

wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Sali 

gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”, ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska 

– Program rozwoju infrastruktury sportowej” – Edycja 2021. 

 

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Poinformował, że Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie 

ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących 

obiektów sportowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu 

„Sportowa Polska – Program rozwoju infrastruktury sportowej” – Edycja 2021. Powiat 

Mławski planuje do dnia 31.03.2021 r. złożyć wniosek do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu w Warszawie o dofinansowania realizacji inwestycji pn. „Budowa Sali 

gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”, ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program 

rozwoju infrastruktury sportowej” – Edycja 2021. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 

9 262 051,00 zł. Dofinansowanie zadania może wynieść do 33% w kosztach realizacji zadania 

ale nie więcej niż 3 000 000,00 zł. Realizację zadania planuje się w latach 2022 -2023, gdzie 

planowane źródła finansowania są następujące: rok 2022 planowane dofinansowanie to kwota 

1 608 940,00 zł udział powiatu to kwota 3 352 207,00 zł, razem rok 2022 to kwota 

4 961 147,00 zł.  Rok 2023 planowane dofinansowanie to kwota 1 391 060,00 zł, udział 

powiatu to kwota 2 909 844,00 zł, razem rok 2023 to kwota 4 300 904,00 zł. Łącznie 

dofinansowanie to kwota 3 000 000,00 zł a udział powiatu mławskiego to kwota 6 262 051,00 

zł. 

 

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski 

Poinformował, że Powiat Mławski oczekuje również na decyzję z Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Na chwilę obecną nie przyszła żadna odpowiedź. Zakładając, że być może powiat 

nie dostanie tych środków składany jest powyższy wniosek o dofinansowanie. Skoro 

dofinansowanie te jest tylko na poziomie 33% i nie więcej niż 3 000 000,00 zł, można założyć 

że jeśli inwestycja kosztowałaby ok. 9 000 000,00 zł to więcej środków powiat nie uzyska. 

Ważne jest jednak to, aby korzystać  z każdego źródła jeśli tylko są takie możliwości.  

 

Komisja jednogłośnie (5 głosów za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji 

pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 

44a”, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa 

Polska – Program rozwoju infrastruktury sportowej” – Edycja 2021. 

 

 

Punkt 8 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXII/166/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 

porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 

obrębie granic Miasta 

 

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Poinformował, że dnia 15 lutego 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Mławie wpłynął 

wniosek Burmistrza Miasta Mława w sprawie zwiększenia środków na zimowe utrzymanie 
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dróg powiatowych o kwotę 60 000,00 zł. Środki finansowe, zgodnie z Porozumieniem z dnia 

30.12.2020 r. przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg w roku bieżącym w kwocie 

40 000,00 zł, okazały się niewystarczające. Już w miesiącu styczniu 2021 roku trudne 

warunki atmosferyczne przyczyniły się do wydatkowania kwoty 34 048,16 zł środków 

przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława. 

Zwiększenie środków na to zadanie pozwoli zadbać o komfort poruszania się pieszych oraz o 

ich bezpieczeństwo w miesiącach zimowych ( luty- marzec- listopad- grudzień 2021 r.). 

 

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski 

Poinformował, że pismo było przekazane w lutym a zima nie była łatwa, więc koszty na 

zimowe utrzymanie dróg są znacznie wyższe niż w roku 2019. Na najbliższej Sesji Rady 

Powiatu zamierzamy zwiększyć o 420 000,00 zł budżet PZD, mając na względzie płatności za 

okres jesienno- zimowy.  

 

Komisja jednogłośnie (5 głosów za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania 

dróg powiatowych w obrębie granic Miasta. 

 

 

Punkt 9  

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie złożenie 

wniosków przez Powiat Mławski o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

przejściach dla pieszych. 

 

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Poinformował, że w dniu 9 marca Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków dla 

jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przejściach dla pieszych w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedmiotem wniosku może być zadanie mające na 

celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych lub w obszarze 

oddziaływania istniejących lub projektowanych przejść dla pieszych. Dofinansowanie jest w 

wysokości do 80%, ale w kwocie nie przewyższającej 200 000,00 zł. Minimalny 

przewidywany poziom dofinansowania wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych. Termin 

składania wniosków o dofinansowanie upływa 8 kwietnia 2021 roku. Generalnie, przyjęta jest 

zasada jednego wniosku na jedną gminę.  

 

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski  

Poinformował, że zostały przesłane do wójtów gmin pisma z propozycją miejsc w których 

przejście dla pieszych było projektowane lub ma być zmodernizowane. W mieście Mława 

według wstępnych propozycji, modernizacja ma dotyczyć przejścia dla pieszych na 

skrzyżowaniu ul. Szpitalnej. W pozostałych gminach powiatu mławskiego będzie dotyczyć 

przejść dla pieszych zlokalizowanych przy szkołach lub przy miejscach użyteczności 

publicznej. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przejściach dla pieszych polegać 

będzie na jego doświetleniu, jego modernizacji po 100 m w obydwu kierunkach przez 

budowę chodnika i podejścia do przejścia, założenia progów zwalniających, oznakowania 

miejsca przejścia dla pieszych. Wykonanie tych prac jest planowane na ten rok, a w 

przypadku wystąpienia jakiś problemów będzie składany wniosek o przesunięcie w systemie 

zaprojektuj - wybuduj. Punktacja jest taka, że będą promowane te przejścia gdzie w 

przeszłości doszło do jakiś wypadków. 
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Komisja jednogłośnie (5 głosów za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie złożenie wniosków przez Powiat Mławski o dofinansowanie zadań w 

ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na przejściach dla pieszych. 

 

 

Punkt 10 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Uchwały 

Nr X/58/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie 

przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Mazowiecki 

Fundusz Poręczeń Kredytowych”. 

 

Pani Bożena Marchel – Potrzuska – Radca Prawny 

Poinformowała, że w 2013 roku Rada Powiatu przystępowała do spółki  z ograniczona 

odpowiedzialnością pod nazwą „Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych”. W tym czasie 

Rada wydelegowała do reprezentacji Powiatu Panią Skarbnik Elżbietę Kowalską. W tej 

chwili Pani Skarbnik złożyła rezygnację z pełnienia tej funkcji. W spółce tej, nasz kapitał 

wynosi ok. 20 000,00 zł, natomiast cały kapitał „Mazowieckiego Funduszu Poręczeń 

Kredytowych” wynosi 1 420 000,00 zł. Z reguły reprezentantem w tej spółce jest szef danego 

samorządu, więc wzorem innych samorządów do reprezentacji Powiatu mławskiego w 

pracach zgromadzenia wspólników powyższego organu deleguje się Pana Starostę - Jerzego 

Rakowskiego. 

 

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski  

Poinformował, że Pani Skarbnik przekazała informację, że kapitał całej spółki wynosi ok. 

40 000 000,00 zł. Największymi udziałowcami jest woj. Mazowieckie – 17 000 000,00 zł, 

następnie Miasto Stołeczne Warszawa – 15 000 000,00 zł. Udziałowców jest 38, natomiast 

powiat mławski ma 20 udziałów. 

 

Komisja 4 głosami ,,za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr X/58/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 

sierpnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod 

nazwą „Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych”.  

 

 

Punkt 11 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie Zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że Zmiana WPF dotyczy zmiany limitów nakładów finansowych, 

zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2021-2026 w następujących przedsięwzięciach: 

1. Zmiana limity wydatków w 2021 roku przy realizacji przedsięwzięcia pn. 

„Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich 

powiatu mławskiego”. Zgodnie z wnioskiem PUP następuje zwiększenie w roku 2021 

niewykorzystanych środków własnych w wysokości 1 650,00 zł. 

2. Zmiana limitu wydatków w 2021r przy realizacji przedsięwzięcia „Europejski model 

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia i rozwoju 
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lokalnego”. Następuje zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 

16 500,00 zł. 

3. Zmiana limitu wydatków w 2021 roku przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 

„Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W w miejscowości 

Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa – Etap II”. Limit zwiększa się o kwotę 

niewykorzystanych w roku 2020 środków w wysokości  824 258,35 zł. 

4. Zmiana limitu wydatków w 2021 roku przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 

pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino- Brzozowo Maje – 

Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki”. Zwiększenie dokonuje się w oparciu o 

podjętą uchwałę Rady Gminy Dzierzgowo ustalając pomoc finansową przy realizacji 

dokumentacji technicznej w wysokości 50% udziału w finansowaniu dokumentacji tj. 

89 790,00 zł. 

 

Komisja jednogłośnie (5 głosów za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

 

 

Punkt 12 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały 

Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021. 

 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że dochody budżetu powiatu na rok 2021 wynoszą: 110 319 106,14 zł, w 

tym: dochody bieżące w kwocie 84 373 445,76 zł, dochody majątkowe w kwocie 25 945 

660,38 zł. Wprowadza się także zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2021 rok, które 

wynoszą 124 604 402,60 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 84 134 036,69 zł i wydatki 

majątkowe w kwocie 40 470 365,91 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi 

deficyt budżetu w kwocie 14 285 296,46 zł, który zostanie pokryty:  

− przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 079 647,33 zł, 

− przychodami wynikającymi z rozliczenia i dotacji na realizację programu, projektu lub 

zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 877 743,13 zł, 

− wolnymi środkami w kwocie 6 327 906,00 zł. 

Przychody budżetu w wysokości 2 391 000,00 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 

2 391 000,00 zł i jest to spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w 

wysokości 2 391 000,00 zł. 

 

 

Komisja jednogłośnie (4 głosy za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

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

 

 

Punkt 13 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pytań i wniosków nie zgłoszono. 
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Punkt 14 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji 

Zamknęła dwudzieste czwarte 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 01.04.2021 

 
 


