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Br. 0002.2.2021 

 

Protokół Nr XXIV/2021 

z Sesji Rady Powiatu Mławskiego 

odbytej w trybie zdalnym (on-line) 

w dniu 25 marca 2021 roku 

 

Ad. 1 

Otwarcie XXIV Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

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

25 marca 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? 

 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XXIV Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu. 

4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Mławie o stanie porządku                              

i bezpieczeństwa publicznego w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. na terenie 

Powiatu Mławskiego.  

5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie o stanie 

bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Mławskim w 2020 

roku. 

6. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowanego w Mławie w 

2020 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dla 

Powiatu Mławskiego  na 2021 rok. 

8. Podjęcie uchwały 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.  

9. Podjęcie uchwały 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. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie złożenia wniosków przez Powiat Mławski o 

dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. 

11. Podjęcie uchwały 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”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego.   

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

2021. 

14. Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

15. Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

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

między sesjami. 

17. Zamknięcie obrad XXIV Sesji. 

 

 

Ad. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Stwierdził, że na stan liczbowy 19 radnych, na Sesji obecnych jest 17 radnych, wobec czego 

obrady Sesji są prawomocne. 

Na Sesji nieobecna była Pani Krystyna Zając oraz Pani Barbara Gutowska.  

 

Ad.3 

Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że radni nie zgłosili uwag do protokołu Nr XXIII/2021 z Sesji Rady Powiatu.  

 

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

(w głosowaniu udział wzięło 14 radnych). 

 

Ad. 4 

Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Mławie o stanie porządku  

i bezpieczeństwa publicznego w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. na terenie Powiatu 

Mławskiego.  

 

Pan Artur Ryfiński- Komendant Powiatowy Policji w Mławie 

Przedstawił informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w okresie  

od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. na terenie Powiatu Mławskiego. 

Poinformował, że Komenda Powiatowa Policji w Mławie obecnie liczy 142 etaty. W roku 2020 

wolnych było 5-6 wakatów, do służby wcielono 10 funkcjonariuszy, którzy z uwagi na 

pandemię nie mogli być przeszkoleni. W ubiegłym roku nie były organizowane szkolenia, 

dlatego osoby nowe wykorzystywane były na zasadzie pomocy w administracji.  

W roku 2020 odnotowano 1094 postępowań karnych, w tym 656 przestępstw kryminalnych, 

289 w 7 kategoriach: 6 rozbojów, 6 bójek i pobicie, 27 uszczerbków na zdrowiu, 72 włamania, 

24 kradzieże, 16 kradzieży pojazdów, 54 zdarzenia zakwalifikowane jako uszkodzenia mienia, 
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31 zdarzeń przestępstw narkotykowych, 208 przestępstw drogowych w tym odnotowano wzrost 

nietrzeźwych kierowców – 162 zdarzenia.  

W 2020 roku wykrywalność ogólna była na poziomie 77%, jeśli chodzi o pion kryminalny to 

74% i w 7 kategoriach – 57,5%. W ubiegłym roku odnotowano 31 przestępstw związanych z 

narkotykami. W 2018 roku zabezpieczono 889,7 g amfetaminy, w 2019 na poziomie 1986,2 g, 

natomiast w 2020 już na poziomie 2844,5 g. Podobna sytuacja jest z marihuaną, w 2018 została 

wykryta w ilości 5798 g, w 2019 – 3262,5 g, natomiast w 2020 na poziomie 6165,7 g.  

W powiecie mławskim zanotowano również takie substancje jak: MDMA – 1052 gramy, 

extasy- 46 tabletek i nowe substancje psychoaktywne, tzw. dopalacze – 36 gram. Nowa 

substancja taka jak MDMA może mieć różny charakter i wygląd taki jak bezbarwny olej, 

bezbarwny kryształ czy biały proszek, dlatego mogą być trudności z rozpoznaniem tego co kto 

przewozi. Praca Policji w 2020 roku polegała również na likwidowaniu kontrabandy i w 

ubiegłym roku był duży przyrost zabezpieczonych papierosów. Na przełomie 3 lat 

zabezpieczono w 2018 roku 909 500 sztuk papierosów, w 2019 roku 1 298 336 sztuk, natomiast 

w 2020 2 721 920 sztuk. Widoczne jest również spadek zabezpieczonego tytoniu, w 2018 było 

go 53,7 kg, natomiast w 2020  roku 40 kg. Jeżeli natomiast chodzi o alkohol, to w 2018 

zabezpieczono 1446,7 litrów, w 2019 było to 20 litrów, natomiast w 2020 nie zabezpieczono 

nic.  

Z powodu pandemii COVID-19 dużo działań wykonywanych przez policję w Mławie było 

związanych z zabezpieczeniem bezpieczeństwa osób, szczególnie w przestrzeni publicznej.  

Na podstawie wydawanych przepisów, rozporządzeń i zarządzeń Rady Ministrów 

wykonywane były kontrole pojazdów. W roku 2020 z uwagi na obowiązujące przepisy 

covidowe skontrolowano 439 środków transportu, 2892 placówek handlowych, 19 miejsc 

organizacji wesel, 5 dyskotek i 68 innych miejsc. Działania te były głównie prewencyjne  

i polegające na pouczaniu osób niestosujących się do przepisów. Zwiększyła się natomiast 

liczba interwencji, które zostały przeprowadzone. W 2019 było ich na poziomie 7006, za to w 

2020 było ich 7116. Pomimo tego, że ludzie przebywali na kwarantannach i w izolacji domowej 

spadła liczba interwencji domowych. W 2018 roku odnotowano ich 1743, w 2019 – 1890, 

natomiast w roku 2020 – 917. Spadły również interwencje zakwalifikowane jako przemocowe, 

gdzie uruchamiana była procedura „Niebieskiej Karty”. W 2018 odnotowano ich na poziomie 

226, w 2019 liczba procedur wynosiła 256, za to w 2020 roku Niebieska Karta założona była 

w 221 przypadkach. Liczba zatrzymanych sprawców na gorącym uczynku w 2020 roku, jest 

minimalnie niższa w porównaniu z ubiegłymi latami w 7 kategoriach przestępstw.  

W roku 2020 ujawniono ponad 22 079 wykroczeń popełnionych przez mieszkańców powiatu 

mławskiego i nie tylko. Dotyczy to wykroczeń przeciw: 

− porządkowi i spokojowi publicznemu – 966 wykroczeń  

− mieniu – 787 wykroczeń 

− bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 12 782 wykroczeń 

− przepisom Ustawy o wych. w trzeźwości – 3020 wykroczeń 

− inne – 1333 wykroczeń 

Policjant reagując i przeciwdziałając przedstawionym wcześniej wykroczeniom stosuje 

sankcje: mandat karny - w 2020 w liczbie: 11 293, pouczenie - w 2020 w liczbie: 7653, wniosek 

o ukaranie - w 2020 w liczbie: 501. 

W 2019 roku procedura „Niebieskie Karty” w mieście została wszczęta w 99 przypadkach, we 

wsi w 157 takich przypadkach. Natomiast w 2020 roku w mieście liczba ta wynosiła 79, za to 

we wsi 142.  Łącznie liczba wszczętych postępowań w 2019 roku wyniosła 256, a w 2020 roku 

221. W wyniku przemocy w rodzinie pokrzywdzonych zostało 401 osób, w tym 194 kobiet, 

183 dzieci i 24 mężczyzn. 
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W omawianym okresie odnotowano 14 czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie 

(2019 – 12, 2018 – 37). Dynamika w tej kategorii (2019 a 2020 r.) wyniosła zatem 116,7 %. 

Wzrosła liczba czynów karalnych nieletnich w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019. 

W 2020 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Mławie zaistniało 37 

wypadków drogowych, w których 11 osób zmarło, a 39 zostało rannych. Spadła ilość kolizji, 

w 2019 roku było ich 953, natomiast w 2020 roku – 866. Geografia zdarzeń drogowych 

przedstawia się następująco: Mława – 8 wypadków, Strzegowo – 6 wypadków, Wiśniewo – 4 

wypadków, Wieczfnia – 7 wypadków, Szydłowo – 3 wypadków, Stupsk – 2 wypadków, 

Dzierzgowo - 2 wypadków, Lipowiec – 0 wypadków, Radzanów – 4 wypadków, Szreńsk – 1 

wypadków. 

Głównymi przyczynami wypadków drogowych w 2020 roku było: niedostosowanie prędkości 

do warunków ruchu - 32 %, niewłaściwe wykonywanie manewrów wyprzedzania, wymijania, 

omijania, skręcania i cofania – 22 %, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 16 % oraz 

nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych/ nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 8 

%. Sprawcami wypadków drogowych najczęściej byli kierujący samochodami osobowymi  

(86 %). Najbardziej zagrożone na wypadki są drogi główne, trasa S7 i w Mławie głównie na ul. 

Wójtostwo, Nowowiejska, Szpitalna, Warszawska itd.  

Liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych w 2020 roku wyniosła 7. Z winy pieszego 

tych zdarzeń było 2. W wyniku tych wypadków 2 osoby zostały zabite i  5 osób rannych. 

W 2020 roku kontynuowano lokalne oraz rządowe programy prewencyjne, zmierzające do 

ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań oraz zwiększenia poczucia 

bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. W działaniach prewencyjnych mławska Policja 

wspierana była przez samorząd lokalny. Współpracowała także z wieloma służbami. W 2020 

roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili szereg działań profilaktycznych, tj.: 

„Świeć przykładem”, „Nie zabijaj”, „Bezpieczne ferie”, 13 „Prędkość”, „SMOG”, „Trzeźwość 

- Tir”, „Kaskadowy pomiar prędkości”, „NURD”, „Bezpieczny pieszy”, „Telefony”, 

„Rowerzyści”, „Bezpieczne przejście”, „Śmieci”, „Lustracja dróg w rejonie szkół”, 

„Sierpniowy weekend”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Twoje światła – Nasze 

bezpieczeństwo”, „Widoczni piesi i rowerzyści” itp. Prowadzone były również działania 

związane z krajowym programem przeciwdziałania narkomanii jak: Żyć bez dopalaczy – dużo 

więcej dla mnie znaczy”, „Lokalna Kampania Białych Serc”, „Siebie NIE truję – innych 

uświadamiam i szanuję” itp. 

Po niespełna 4 miesiącach funkcjonowania Krajowa Mapa Zagrożeń stała się narzędziem 

aktywnie wykorzystywanym na terenie pow. mławskiego. Informacje prezentowane na mapie 

uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w 

subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. 

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. Najczęściej na mapie 

oznaczane są przekroczenia prędkości, nieprawidłowe parkowanie, zła infrastruktura drogowa, 

zła organizacja ruchu drogowego i rajdy samochodowe. 

    Podziękował Zarządowi Powiatu, radnym za wsparcie udzielane Policji na przeciwdziałanie 

pandemii COVID-19.  

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Zapytał o skalę zaangażowania mławskiej policji poza terenem powiatu mławskiego  

w związku z epidemią. Czy wpływało to na pracę policji? Z danych wynika, że wzrosła liczba 

mandatów, natomiast w tym problemie epidemiologicznym ważne jest, żeby policja utrzymała 

dość wysoki poziom akceptacji i nie utracić zaufania.  

W raporcie nie ma rozróżnienia na skalę przestępczości związaną z obcokrajowcami 

przebywającymi na terenie powiatu mławskiego? Jak kształtuje się ta kwestia?   
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Pan Artur Ryfiński- Komendant Powiatowy Policji w Mławie 

Odpowiedział, że na terenie miasta i powiatu mławskiego jest bardzo dużo obcokrajowców. 

Policja nie prowadzi jednak statystki związanej z popełnianiem przestępstw czy wykroczeń 

przez te osoby. Traktowane jest to w sposób oczywisty przez normy prawne. Nie da się ukryć 

że szereg wykroczeń popełnianych w dyskontach, to wykroczenia popełniane przez 

obcokrajowców. Często te zdarzenia z uwagi na ich charakter są rozliczane w formie 

mandatowej. Jeśli obcokrajowiec nie dysponuje środkami finansowymi, to zgodnie  

z procedurą trzeba taką informację przesłać do sądu. Pojawiło się kilka zdarzeń związanych  

z prowadzeniem pojazdów w stanie nietrzeźwości przez obcokrajowców. Nie zauważono 

przyrostu popełniania ciężkich przestępstw przez te osoby.   

Z uwagi na bardzo dużo pracy na terenie powiatu mławskiego i dla zapewnienia rytmiki pracy 

policjanci nie wyjeżdżali poza obszar powiatu. Warszawa czy inne duże miasta korzystały ze 

wsparcia pododdziałów zwartych z Radomia i Płocka. Komenda Powiatowa Policji w Mławie 

nie ma pełnego stanu osobowego, więc także korzysta ze wsparcia pododdziałów zwartych.         

W 2020 r. objętych kwarantanną było 9294 osób, w izolacji domowej przebywało 350 osób. 

Łączna liczba osób podlegających sprawdzeniu na terenie powiatu to 96244. Zgodnie  

z procedurą i wymogami wszystkie osoby będące w kwarantannie podlegały ścisłemu 

sprawdzeniu przez policjantów. Na dzień dzisiejszy 603 osoby są objęte kwarantanną, które 

codziennie podlegają sprawdzeniu przez policjantów. Absorbuje to czas policji czy dana osoba 

przestrzega tych restrykcji i przebywa w miejscu wyznaczonym.  

   

 

Ad. 5 

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie o stanie 

bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Mławskim w 2020 

roku.   

 

Pan Zbigniew Kąpiński- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie  

Przedstawił informację stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej  

w Powiecie Mławskim w 2020 roku.   

Poinformował, że w roku 2020 głównym źródłem zagrożenia była pandemia COVID-19.  

Jej rozwój wywołał następujące skutki w działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej: 

1. Występuje problem narażenia strażaków na zachorowania podczas likwidacji zdarzeń. 

Wymaga to stosowania odpowiedniej ochrony osobistej oraz zachowania reżimu sanitarnego. 

Notowana jest większa ilość izolowanych zdarzeń medycznych w związku ze wzrostem 

zaangażowania Państwowego Ratownictwa Medycznego w zwalczaniu pandemii, co wiąże się 

z tym, że Straż Pożarna zastępuje karetki pogotowia. W ubiegłym roku było 8 takich wyjazdów. 

2. Pandemia COVID-19 powoduje absencję chorobową strażaków. 

3. Ograniczenie działań kontrolno-rozpoznawczych, ćwiczeń, szkoleń, działań o charakterze 

prewencji społecznej, inspekcji gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

Podejmowane są starania, aby te ograniczenia nie wpływały na bezpieczeństwo pożarowe 

powiatu jednakże zadania PSP nie są realizowane w pełni. Wybierane są takie przedsięwzięcia 

które są niezbędne w trosce o stan zdrowia strażaków.  

4. Pandemia COVID-19 spowodowała również zmianę systemu służby. Dotychczas jednostka 

ratowniczo-gaśnicza i stanowisko kierowania pracowały w systemie 24/48h. Od dłuższego 

czasu wprowadzony został system zmianowy 24/24h w interwałach tygodniowych. Pozwala to 

na izolowanie zmienianych strażaków między sobą co wpływa na ochronę ich przed masowym 

zachorowaniem na COVID-19, a także zbiorową kwarantanną w jednostce. Wprowadzona 

została również praca zdalna dla strażaków pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu 

pracy oraz pracowników cywilnych za zgodą Komendanta Powiatowego PSP. 
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5. Nastąpił wzrost kosztów związanych z zakupem środków dezynfekcyjnych i ochrony 

osobistej. 

6. Utrudnienia związane z zatrudnieniem strażaków wstępujących do służby oraz 

występowanie wakatów. W 2020 roku Komenda miała 5 wakatów, w tej chwili liczba ta została 

zredukowana do 2. Utrudnienia te wynikają z tego, iż Państwowe Szkoły Straży Pożarnej nie 

prowadziły naboru i mimo to, iż byli wyłonieni kandydaci i w roku 2020 prowadzony był w 

PSP nabór do służby to powstrzymano się od zatrudniania nowych ludzi, gdyż te osoby 

powinny przejść szkolenie podstawowe aby mogli uczestniczyć w działaniach ratowniczo- 

gaśniczych. Sytuacja poprawiła się pod koniec 2020 roku co przyczyniło się do tego, że 2 

strażaków zostało skierowanych na szkolenie podstawowe. Istnieje również możliwość, że 

strażacy którzy są ratownikami medycznymi będą delegowani do szpitali covidowych na 

terenie woj. Mazowieckiego. Z jednej więc strony będzie dopływ kadry gdyż powrócą strażacy 

po szkoleniu podstawowym, z drugiej jednak strony możliwe, że 2 lub 3 strażaków będzie 

oddelegowanych do pracy w tych szpitalach. Dotyczy to osób, które mają odpowiednie 

wykształcenie i są pełnoprawnymi ratownikami medycznymi. 

8. Dodatkowe działania dla strażaków związane z dystrybucją środków dezynfekcyjnych, 

środków ochrony osobistej dla placówek szkolnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

   Do działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Komenda 

PSP musiała poczynić zakupy na łączną kwotę ok. 8000,00 zł. W ubiegłym roku w wiosnę przy 

dużym deficycie asortymentu zakupione zostały maski podciśnieniowe z filtropochłaniaczami, 

kombinezony ochronne, maski jednorazowe chirurgiczne, maski typu FFP2, a także 

termometry do kontroli temperatury osób, które biorą udział w zdarzeniach, a także dla 

strażaków podczas pełnienia służby. Dokupione zostały również butle tlenowe, gdyż w związku 

z pełnieniem przez strażaków nowych zadań jego zużycie jest znacznie większe niż przed 

pandemią. Obserwowane jest również większe zużycie elektrod aed. W ochronę osobistą PSP 

w Mławie było zaopatrywane również przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży 

Pożarnej w Warszawie. Otrzymano 5070 sztuk maseczek jednorazowych, 444 maseczek typu 

FFP2, maseczki FFP3 jak również inne środki ochrony osobistej. Należy nadmienić, że środki 

ochrony przed zagrożeniem biologicznym są cały czas na wyposażeniu Komendy, jednakże 

przed pandemią te zużycie było niewielkie, dlatego w okresie epidemii COVID-19 podjęto 

decyzję o ich dokupieniu. Komenda PSP wystąpiła również z prośbą do Dyrektora 

Powiatowego Lekarza Weterynarii o wsparcie w postaci środków ochrony osobistej, które 

zostały przekazane na rzecz jednostki. Część z tych środków była dystrybuowana do jednostek 

ochotniczych straży pożarnych. Na samym początku pandemii jednostki z Krajowego Sytemu 

Gaśniczego wyznaczone do zwalczania pandemii w pierwszej fazie zostały wyposażone w 

środki ochrony indywidualnej, następnie jednostki te otrzymały środki od Marszałka 

Województwa Mazowieckiego. Jednostki te dysponują pewnymi rezerwami tych środków, 

jednakże w przypadku ich zużytkowania PSP w Mławie jest w stanie przekazać im dodatkowe 

zasoby. Takimi rezerwami dysponuje również Komenda Wojewódzka w Warszawie i w razie 

potrzeby te rezerwy można uruchomić.  

Z informacji przekazanej przez Wojewódzkiego Komendanta wynika, że w woj. Mazowieckim 

jest 50 zakładów zwiększonego ryzyka i 24% tych zakładów znajduje się w powiecie mławskim 

z największą koncentracją w gminach Szreńsk i Radzanów.  

Prognozować należy nowe zagrożenia związane z oddaniem do użytku drogi ekspresowej S7. 

Gruntownemu zbadaniu będzie podlegała cała infrastruktura drogowa, obiekty towarzyszące, 

miejsca obsługi podróżnych, zbadanie miejsc dojazdu przez jednostki ochrony 

przeciwpożarowej i zbadanie zbiorników przeciwpożarowych. Na etapie projektowania tej 

drogi PSP w Mławie wydawała opinie, zabierała stanowiska i konsultowała się z wykonawcą 

w sprawie ewentualnych zagrożeń.  
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Na terenie powiatu mławskiego 37 obiektów wyposażonych jest w instalację sygnalizacyjno-

alarmową, z czego 22 obiekty poddane są monitoringowi przeciwpożarowemu. W 5 obiektach 

występują stałe urządzenia gaśnicze. 

Na terenie powiatu powstało 1051 zdarzeń z czego 253 to pożary, 725 to miejscowe zagrożenia 

i 73 alarmy fałszywe. Odnotowano spadek ilości pożarów bo aż o 110, natomiast liczba 

miejscowych zagrożeń zwiększyła się o 57. Ilość alarmów fałszywych utrzymywała się na tym 

samym poziomie co w ubiegłym roku. 

W ubiegłym roku spodziewano się mniejszej liczby zdarzeń miejscowych ze względu na 

wprowadzony lockdown. Niemniej po jego zakończeniu w niektórych okresach, zdarzeń 

drogowych było bardzo dużo. Niektóre z nich wynikały z budowy drogi S7. W zdarzeniach 

powstałych w ubiegłym roku 17 osób poniosło śmierć, 1 osoba w pożarze, a 16 osób podczas 

miejscowych zagrożeń. W porównaniu z rokiem 2019 liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 5. W 

ubiegłym roku 160 osób zostało rannych, w stosunku do 2019 roku liczba ta wzrosła o 18. 

Zdarzenia te spowodowały straty w kwocie ok. 8 000 000,00 zł. Poprzez działanie jednostek 

ochrony przeciwpożarowej uratowane zostało mienie o wartości ok. 22 000 000,00 zł.  

Poza gminą Strzegowo i Szreńsk, w każdej gminie powiatu mławskiego odnotowano spadek 

występowania pożarów. Największą liczbę pożarów bo 80 odnotowano w mieście Mława, w 

gminie Strzegowo – 40, w gm. Szreńsk – 26, w gm. Szydłowo – 28. W większości gmin 

odnotowano niewielkie wzrosty jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia. Największy wzrost bo 

aż o 22 odnotowano w gm. Stupsk. Najwięcej miejscowych zagrożeń było w mieście Mława – 

264, następnie w gm. Strzegowo – 92, Stupsk – 71, gm. Wiśniewo – 63. 

Przyczyną pożarów jest najczęściej nieostrożność osób dorosłych w posługiwaniu się ogniem 

otwartym – 98 przypadków, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych – 58 

przypadków, wady środków transportu – 25, podpalenia – 36. Przyczyna miejscowych 

zagrożeń jest najczęściej niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu, 

nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzających zagrożenie, silne wiatry i 

gwałtowne opady atmosferyczne. Duża liczba pożarów występuje w dziale uprawy rolnictwa -

53, w obiektach mieszkalnych – 67, środki transportu – 29, mniej w lasach bo 5 w całym roku 

oraz w obiektach magazynowych – 1. 

Na terenie powiatu mławskiego trzonem systemu ochrony przeciwpożarowej i Krajowego 

Systemu Ratowniczo - Gaśniczego jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 

Mławie z łączną liczbą 62 etatów, w tym Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza z liczbą 45 etatów. 

Komenda Powiatowa PSP w Mławie wyposażona została w 10 pojazdów pożarniczych, w tym 

4 ratowniczo-gaśnicze i 6 specjalnych. Ponadto w powiecie funkcjonują 42 jednostki OSP w 

tym 37 posiadających pojazdy samochodowe. W jednostkach OSP - 643 strażaków posiada 

kwalifikacje do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Wszystkie 

jednostki posiadają łącznie 58 pojazdów w tym 56 ratowniczo-gaśniczych oraz 2 specjalne. W 

ubiegłym roku OSP Turza Mała w gm. Lipowiec Kościelny zakupiła ciężki pojazd ratowniczo-

gaśniczy. Natomiast w grudniu ubiegłego roku na wyposażeniu OSP w Mławie przy  

ul. Padlewskiego pojawił się ciężki podnośnik hydrauliczny o wysięgu 38m., który nieodpłatnie 

został pozyskany z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Drugi 

samochód specjalny to pojazd ratowniczo- rozpoznawczy, który został przekazany przez PSP 

w Mławie do jednostki OSP Strzegowo, który służy głównie do transportu łódki. Z 

wymienionych 42 jednostek, 17 z nich jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo- 

Gaśniczego. Na 5 letnią kadencję włączono ponownie OSP Kowalewo. W 2021 roku został 

złożony wniosek o ponowne włączenie po upływie kadencji OSP Wyszyny Kościelne, a także 

o włączenie OSP Podkrajewo. W roku 2022 planowane jest włączenie OSP Gradzanowo 

Włościańskie, w 2023 OSP Rochnia i w 2024 OSP Chmielewo.  

Łącznie w jednostkach KSRG i jednostkach nie będących w systemie, wyszkolonych jest 643 

strażaków. W powiecie mławskim w OSP jest 157 ratowników kwalifikowanych. Jednakże 
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między poszczególnymi jednostkami w wyszkoleniu są duże rozbieżności. Być może w tym 

roku do tej liczby 157 ratowników dojdzie dodatkowo 20 ratowników.  

Średni okres eksploatacji pojazdów wynosi odpowiednio:  

-w Komendzie Powiatowej PSP w Mławie – 8 lat 

- w OSP – 24 lata 

- w OSP w KSRG – 22 lata 

- w pozostałych jednostkach – 27 lat 

Zmienione zostało zarządzenie Komendanta Głównego w sprawie zasad gospodarki 

transportowej w Państwowej Straży Pożarnej, która obniża normy eksploatacji pojazdów 

średnich do 8 lat, obecnie norma ta wynosiła 12 lat. Dla pojazdów ciężkich do 10 lat, obecnie 

jest do 15 lat. Istnieją przy tym obawy, że trzeba będzie pozyskiwać więcej środków aby można 

było tym normom sprostać. Jednocześnie to powinno przełożyć się na obniżenie okresu 

eksploatacji w OSP. Obecnie, przyjmując te przyjęte i wcześniejsze normy to samochody 

średnie ratowniczo-gaśnicze w Komendzie przekroczyły już te normy. W roku 2021 Komenda 

otrzyma średni samochód ratowniczo-gaśniczy, który zastąpi eksploatowany obecnie pojazd. 

Na rok 2022 Komenda planuje zakup średniego samochodu pierwszo wyjazdowego. Koszt 

zakupu tego pojazdy wynosi ok. 860 000,00 zł i są rozmowy aby część pieniędzy pochodziła 

z samorządu powiatowego. Zgodnie z nowym normatywem eksploatacji w roku 2022 normę 

przekroczy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, a także samochód lekki – bus. W roku 2023 

normę przekroczy samochód lekki kwatermistrzowski. W OSP najmłodszymi samochodami 

są pojazdy lekkie i ich średni wiek to ok. 19 lat. Są to samochody najtańsze dlatego są częściej 

wymieniane. Najstarszymi samochodami są pojazdy średnie w wieku ok. 28 lat. W przypadku 

ciężkich samochód ich średni okres eksploatacji wynosi ok. 21 lat. Średnia eksploatacji 

pojazdów w powiecie mławskim wynosi 24 lata. Najmłodsze z nich użytkowane są w mieście 

Mława, w gm. Lipowiec Kościelny, gm. Strzegowo i gm. Szydłowo. Natomiast w pozostałych 

gminach okres eksploatacji jest wyższy od średniej w powiecie. 

W roku 2020 prowadzone były czynności kontrolno-rozpoznawcze m.in. w następujących 

grupach obiektów: w zakładach o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii 

przemysłowej, w wielko powierzchniowych obiektach magazynowych i produkcyjno-

magazynowych, w gospodarstwach rolnych o profilu produkcyjnym uwzględniających chów 

drobiu, w składowiskach – magazynach odpadów i obiektach zajmujących się ich 

recyklingiem, w obiektach handlowych, na terenach leśnych, w wybranych obiektach 

użyteczności publicznej a także w sieciach wodociągowych. Ogółem zostało zrealizowanych 

80 kontroli w tym 50 podstawowych, 12 sprawdzających i 18 odbiorów obiektów. Łączna ilość 

stwierdzonych nieprawidłowości wynosi – 366, najczęściej dotyczyły one instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego, przeciwpożarowego zabezpieczenia w wodę, wyposażenia w 

gaśnicę, instalacji wodociągowych przeciwpożarowych. W związku ze stwierdzeniem tych 

nieprawidłowości wydano 26 decyzji administracyjnych. Od 3 lat Komenda posługuje się 

nową metodyką postępowania administracyjnego pokontrolnego, w której podmiotom 

kontrolowanym daje się czas na usunięcie nieprawidłowości przed wydaniem decyzji 

administracyjnej. Łącznie skontrolowano 301 obiektów i w 194 stwierdzono 

nieprawidłowości. W 2018 roku wykonano 98 kontroli, w 2019 roku 135 kontroli natomiast w 

roku 2020 – 80 kontroli. 

Działania operacyjne w tym roku były ograniczone, z całego planu na 2020 roku wykonano 

jedynie 2 ćwiczenia tj. z zakresu ratownictwa wodnego na zalewie Ruda w Mławie i ćwiczenia 

kompanii gaśniczej Mława wojewódzkiego obwodu operacyjnego. Udział wzięło 64 strażaków 

i 15 pojazdów ratowniczo-gaśniczych, a także samolot lasów państwowych. Ćwiczenia te były 

realizowane z polecenia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej. Podczas ćwiczeń trenowane było podawanie wody na dużej odległości, sprawdzone 

było także możliwości poboru wody z zastępczego źródła wody jakim jest zbiornik małej 
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retencji w leśnictwie gm. Dzierzgowo, ćwiczona była współpraca ze służbami lasów 

państwowych, naprowadzanie samolotu na źródło ognia jak również współdziałanie w zakresie 

łączności bezprzewodowej z samolotem lasów państwowych.  

Zrealizowana została termomodernizacja budynku warsztatowo-magazynowego Komendy za 

kwotę 893 448,98 zł. W ramach tego zadania wymienione zostały drzwi garażowe, stolarka 

okienna, ocieplenie, pomalowane zostały ściany zewnętrzne, wykonane zostały sufity 

podwieszane, zmodernizowano kotłownię, a także zamontowana została instalacja 

fotowoltaiczna. Komenda zakupiła także namiot pneumatyczny za kwotę 35 000,00 zł. W 

związku z działaniami związanymi z COVID-19, namiot pneumatyczny z Komendy został 

postawiony przed szpitalem w Ciechanowie. Komenda pozyskała również skokochron za 

kwotę 21 984,00 zł. Zakup był możliwy do zrealizowania dzięki wsparciu finansowemu ze 

Starostwa Powiatowego w Mławie oraz Miasta Mława. Zakupiona została w Komendzie 

pralnica do konserwacji ubrań specjalnych za kwotę 4 698,00 zł, na ten cel zostało również 

zaadaptowane pomieszczenie i koszt tej adaptacji wynosił ok. 4 700,00 zł. Kupiona została 

również szafa do suszenia ubrań za kwotę 25 000,00 zł. W ubiegłym roku wymienione zostały 

także centrale alarmowego systemu selektywnego alarmowania OSP. Z dotacji celowej oraz 

ze środków Komendy zostało zakupionych 16 kompletów ubrań specjalnych za kwotę ponad 

55 000,00 zł. Także w poprzednim roku zakupiony został sprzęt komputerowy za blisko 

40 000,00 zł, przeznaczony do pracy zdalnej. Wyremontowany został plac manewrowy za ok. 

70 000,00 zł. Z Komendy Wojewódzkiej PSP, Komenda w Mławie otrzymała generator ozonu 

służący do odkażania pomieszczeń i pojazdów za kwotę ok. 5 200,00 zł. 

Na koniec roku 2020 budżet na plan wydatków Komendy wynosił 6 011 348,98 zł, w tym na 

wydatki rzeczowe 533 478,54 zł, na wydatki inwestycyjne 35 000,00 zł. Koszty stałe 

utrzymania obiektów wzrosły z 66 500,00 zł w roku 2019 do 83 500,00 zł. w roku 2020. 

Wzrost ten wynika z podwyżki opłat za usługi telekomunikacyjne, za energię elektryczną oraz 

za usługi komunalne. W roku 2020 Komenda pozyskała dodatkowe środki w kwocie 40 000,00 

zł: z Powiatu Mławskiego – 30 000,00 zł, z Miasta Mława – 5 000,00 zł. oraz z Gminy 

Szydłowo i Stupsk – 5 000,00 zł. 

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Poinformował, że na Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg Pan 

Komendant wspomniał, że powiat mławski wyróżnia się w skali kraju w kwestii gromadzenia 

pojemników z gazem (kurniki). Powstaje także dużo wysokich budynków deweloperskich. Czy 

straż pożarna mogła liczyć na pomoc podmiotów prowadzących tego typu działalność 

gospodarczą w ostatnich 2-3 latach?   

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że materiały przygotowane przez Komendantów są bardzo szczegółowe, 

obszerne, bardzo ciekawe. Będą zamieszczone na stronie Starostwa Powiatowego do analizy.   

Podziękował, za zaangażowanie Komendantów, policjantów i strażaków oraz innych służb w 

tych trudnych czasach. Policjanci są ogromnie zaangażowani w dozór osób przebywających na 

kwarantannie i izolacji. Straż pożarna i strażacy OSP zaangażowani są w różnego rodzaju akcje 

dotyczące problemów covidowych. Kilka dni temu do powiatu mławskiego z Państwowych 

Rezerw trafiły maseczki ochronne. W porozumieniu z Burmistrzem Miasta Mława oraz 

wójtami maski będą rozdysponowane do poszczególnych gmin. Do dystrybucji maseczek w 

gminach będą zaangażowani strażacy. W Mławie dystrybucja będzie się odbywać w miejscach 

gdzie były punkty wyborcze.   
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Pan Marek Linkowski- Radny Powiatu Mławskiego 

Poinformował, że w Internecie pojawiła się informacja o ognisku ptasiej grypy w powiecie 

żuromińskim. Wojewoda wydał rozporządzenie, w którym wyznacza obszar zapowietrzony  

i zagrożony tą chorobą. Jeśli jest to obszar zapowietrzony, to powiat mławski także jakieś 

obciążenie z tego tytułu będzie miał a służby mundurowe będą musiały ten obszar 

zabezpieczyć.  

  

Pan Zbigniew Kąpiński- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie  

Podziękował za ciepłe słowa od Pana Starosty i pomoc udzieloną w roku 2020 oraz chęć 

pomocy w roku bieżącym i następnym.  

Odpowiadając na pytanie Pana radnego Chodubskiego poinformował, że co czwarty zakład 

zwiększonego ryzyka w województwie mazowieckim jest na terenie powiatu mławskiego  

i wydaje się, że to nie koniec, ponieważ fermy się rozbudowują i prognozować trzeba, że tych 

zakładów będzie przybywać. Na szczęście w zakładach z obiektami służącymi magazynowaniu 

gazów do zdarzeń nie dochodzi, nie mniej jednak w ubiegłym roku w przeciągu 2 dniu 

odnotowano 2 bardzo duże pożary w fermach drobiu. W tym roku również pożar w fermie 

drobiu miał miejsce. Pożary w lokalach mieszkalnych również są stosunkowo rzadkie, dotyczy 

to najczęściej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W miarę przyrostu tych obiektów 

należy prognozować, że tych zdarzeń będzie więcej. Prowadzenie akcji w budynkach 

średniowysokich jest trudniejsze, bo są to działania prowadzone na wysokości.   

W zakresie pomocy Pan Komendant poinformował, że nie było to sprawdzane i jest daleki, 

żeby prosić przedsiębiorców o taką pomoc dla Komendy.     

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

W odpowiedzi na pytanie Pana radnego Linkowskiego poinformował, że na chwilę obecną 

zagrożone są 4 gminy- Lutocin, Bieżuń, Żuromin i Lubowidz. Sytuacja jest bardzo dynamiczna 

i należy sądzić, że nastąpi rozwój tej choroby na terenie północnego Mazowsza. Najwięcej 

pracy będą mieli pracownicy Powiatowej Inspekcji Weterynarii.       

  

 

Ad. 6 

Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowanego w Mławie  

w 2020 roku. 

 

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 
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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 

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”.  

  

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski  

Stwierdził, że praca Inspektora Nadzoru Budowlanego w czasie pandemii nie jest łatwa. Zanim 

ktoś podejmie decyzję o budowie powinien poradzić się osób, które się na tym znają, ponieważ 

błędy później dużo kosztują. Dużym problemem było pomieszczenie na archiwum w Nadzorze 

Budowalnym. Zaproponowano przeniesienie Powiatowego Inspektoratu w inne miejsce, 

natomiast Pani Inspektor odmówiła.  

Podziękował Pani Inspektor oraz pracownikom za niełatwą pracę, którą wykonują.  

 

Ad. 7 

Podjęcie uchwały 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- Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że w roku 2021 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczył dla powiatu mławskiego kwotę w wys. 1 079 352,00 zł. na zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej. Na część zawodową przeznaczona zostanie kwota 

200 000,00 zł, natomiast na rehabilitację społeczną 879 352,00 zł.  

W ramach tych kwot będą realizowane następujące zadania:  

1. Z zakresu rehabilitacji zawodowej: 

1) zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych 

zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, 

2) przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 

3) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, 

4)finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych. 

2. Z zakresu rehabilitacji społecznej: 

1) dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 

   Projekt uchwały był konsultowany i opiniowany przez Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych u uzyskał pozytywną opinię.  
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Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisja Budżetu, Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 

w przedmiotowej sprawie.  

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania 

dla Powiatu Mławskiego  na 2021 rok. (w głosowaniu udział wzięło 16 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

   

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały 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 uchwale 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 wprowadza się następującą zmianę: w §3 kwotę  

„400 000,00 zł” zastępuje się kwotą „460 000,00 zł”.  

W dniu 15 lutego 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Mławie wpłynął wniosek Burmistrza 

Miasta Mława w sprawie zwiększenia środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych o 

kwotę 60000,00 zł. Środki finansowe, zgodnie z Porozumieniem z dnia 30.12.2020r. 

przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg w roku bieżącym w kwocie 40 000,00 zł, okazały 

się niewystarczające. Już w 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.  

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg oraz 

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę 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.  

(w głosowaniu udział wzięło 16 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 9 

Podjęcie uchwały 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 Powiat Mławski planuje do dnia 31.03.2021 r. złożyć wniosek do 

Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie o dofinansowania 

realizacji inwestycji. 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 złożył też wniosek na budowę sali gimnastycznej, boisk, 

fotowoltaiki i pompy ciepła w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie może 

być na poziomie 80%. Na chwilę obecną nie ma jeszcze decyzji, więc składany jest także 

wniosek w ramach Programu Sportowa Polska.   

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisja Budżetu, 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę 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. (w głosowaniu udział wzięło 16 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie złożenia 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, Wojewoda Mazowiecki dnia 9 marca ogłosił nabór wniosków dla jednostek 

samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, zainteresowanych 

uzyskaniem dofinansowania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

przejściach dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedmiotem 

wniosku może być zadanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na 
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przejściach dla pieszych lub w obszarze oddziaływania istniejących lub projektowanych przejść 

dla pieszych. Wniosek o dofinansowanie może złożyć jedynie ustawowy zarządca drogi  

(w dniu złożenia wniosku), odpowiednio: dla dróg powiatowych –zarząd powiatu. powiaty 

ziemskie mogą złożyć maksymalną liczbę wniosków równą liczbie gmin w powiecie. W takim 

przypadku każdy składany wniosek musi dotyczyć innej gminy z terenu danego powiatu. 

Jednostki samorządu terytorialnego, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji w 

ramach FRD, mogą otrzymać dofinansowanie zadania w wysokości do 80 % kosztów 

kwalifikowanych zadania, w kwocie nie większej niż 200 000,00 zł na jedno przejście dla 

pieszych, przy czym przewidywany minimalny poziom dofinansowania zadania wyniesie 50% 

kosztów kwalifikowanych. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa w dniu  

8 kwietnia 2021 r .   

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Dodał, że Zarząd Powiatu jest w porozumieniu z gminami w celu ustalenia konkretnych przejść 

dla pieszych. Nie trzeba mieć w tej chwili przygotowanej dokumentacji technicznej, dopuszcza 

się formę ,,Zaprojektuj i wykonaj”. Przejścia zarówno w mieście jak i gminach zostały 

uzgodnione bądź zaproponowane. W tym celu zostały wysłane pisma do wszystkich gmin  

i Urzędu Miasta Mława z propozycją oraz zadeklarowaniem się współfinansowania tego 

zadania w wys. 50%.  

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg oraz 

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę w sprawie złożenia wniosków przez Powiat 

Mławski o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. (w głosowaniu udział 

wzięło 17 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały 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 Bożenna Marchel- Potrzuska- Radca Prawny 

Poinformowała, że zmiana uchwały sprowadza się do zmiany reprezentacji powiatu 

mławskiego w Mazowieckim Fundusz Poręczeń Kredytowych. W 2003 r. kiedy powiat 

mławski przystępował do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Mazowiecki 

Fundusz Poręczeń Kredytowych reprezentantem była Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik 

Powiatu. Pani Elżbieta Kowalska złożyła pisemną rezygnację a na jej miejsce proponuje się 

Pana Jerzego Rakowskiego- Starostę Mławskiego.   

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

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

Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr X/58/2003 Rady 

Powiatu Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do spółki z ograniczoną 
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odpowiedzialnością pod nazwą „Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych”. (w głosowaniu 

udział wzięło 17 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego.   

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy zmiany limitów 

wydatków na lata 2021-2026 w następujących przedsięwzięciach: 

1. Zmiana limitu wydatków w 2021 roku przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Aktywizacja 

społeczna i zawodowa szansą m lepsze życie l gminach wiejskich powiatu mławskiego" na lata 

realizacji 2020-2022. (projekt finansowany ze środków europejskich) w ramach wydatków 

bieżących. Projekt realizowany jest w ramach programu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości nakładów finansowych  

1 469 838,00 zł na lata 2020-2022, która po wprowadzonych zmianach me ulega zmianie. 

Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy następuje zwiększenia w roku 2021  

(ze środków wolnych) niewykorzystanych środków własnych w wysokości 1 650,00 zł. Limit 

na rok 2021 będzie stanowił kwotę 800 853,40 zł. 

2. Zmiana limitu wydatków w 2021 roku przy realizacji przedsięwzięcia (grantu) pn. Europejski 

model aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia i rozwoju lokalnego 

na lata realizacji 2020-2021. Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy następuje 

zwiększenia budżetu projektu (po strome dochodów i wydatków) w roku 2021 o kwotę  

16 500,00 zł. Limit na rok 2021 będzie stanowił kwotę 99 414,00 zł.  

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

pn. „Rozbudowa dróg powiatowej Bogurzynek- Mdzewo nr 2343W w miejscowościach 

Kowalewo Kowalewko Dąbrowa- Etap II. Limit na rok 2021 zwiększa się o kwotę 

niewykorzystanych w roku 2020 środków w wysokości 824 258,35 zł. (środki funduszu dróg 

samorządowych) do poziomu wydatków ogółem 6 677 314,95 zł.  

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

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

Rzęgnowo- Grójec- Klewki". Zwiększenia dokonuje się w oparciu o podjętą uchwałę Rady 

Gminy Dzierzgowo ustalającą pomoc finansową przy realizacji dokumentacji technicznej (po 

ogłoszonym przetargu) w wysokości 50% udziału w finansowaniu dokumentacji tj. 89 790 00 

zł. W budżecie powiatu pomoc finansową zestawiono na poziomie 75 000,00 zł (planowany 

koszt dokumentacji 150 000,00 zł). Po dokonaniu zwiększenia o kwotę 14 790,00 zł udział 

finansowy Gminy stanowić będzie 50% udział w finansowaniu dokumentacji technicznej 

(koszt po przetargu – 179 580,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadania związane z 

opracowaniem dokumentacją i geodezyjnym podziałem działek stanowić będą (po dokonanych 

zmianach) kwotę 264 790,00 zł. 

  

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

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

Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.  

  

  

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mławskiego.  (w głosowaniu udział wzięło 16 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 

2021. 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 233 390,00 zł. i zmniejsza 

się o kwotę 488 463,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o 218 600,00 zł. i zmniejszają 

się o kwotę 488 463,00 zł. (per saldo minus 269.863,00zł), dochody majątkowe zwiększają się 

o  kwotę14 790,00 zł. 

Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 1.717.775,45 zł i zmniejsza się o kwotę 

1 076 389,12 zł (per saldo + 641.386,33zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę  

101 787,00 zł. (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 539 599,33 zł. 

Wnioski, na podstawie których dokonywane są zmiany przedstawione zostały w uzasadnieniu 

do projektu uchwały.  

 
Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że projekt uchwały powinien być także przedmiotem obrad pozostałych Komisji,  

a nie tylko Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych. Dodał, że 

na Komisji Oświaty nie miał możliwości zapoznania się ze znaczącą kwestią redukcji 

wydatków dot. subwencji oświatowej. Poprosił o wyjaśnienie dlaczego subwencja oświatowa 

jest zmieniana o kwotę w wys. prawie 500 000,00 zł. Czy redukcja wydatków na bieżące 

utrzymanie szkół nie wpłynie na ich działalność?  

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Odpowiedziała, że subwencja oświatowa została zmniejszona o kwotę 448 000,00 zł. Mają na 

to wpływ różne czynniki. Subwencja oświatowa liczy się wg określonego algorytmu, który jest 

dosyć skomplikowany, ponieważ nie dotyczy tylko standardu schematu oświatowego ale 

dotyczy wyliczenia standardu wg określonego wzoru. Dla powiatu mławskiego wzorem jest 

wskaźnik DI czyli struktura nauczycieli w powiecie w stosunku do stopniu awansu 

zawodowych w kraju. Jeżeli wskaźnik jest wyższy od wskaźnika w kraju, to DI jest wyższy od 

1 albo jest równy 1 jeżeli poziom jest wyrównany. W powiecie mławskim wskaźnik DI się 

zmniejszył czyli jest dużo więcej stażystów w stosunku do roku ubiegłego. Drugą kwestią jest 

zmniejszenie ilości uczniów w stosunku do roku poprzedniego. Przy dokładnej analizie trzeba 

wiedzieć czy dotyczy to uczniów z placówek oświatowych prowadzonych przez powiat 

mławski czy innych szkół. Tu mamy do czynienia ze zmniejszeniem głównie w placówkach, 

dla których organem prowadzącym nie jest powiat mławski, dlatego zmniejszono ze szkół 

niepublicznych. Do każdego ucznia z każdego typu szkoły jest określona waga, standard, który 

później jest liczony w stosunku do wag osób niepełnosprawnych, osób ze szkolnictwa 

zawodowego. Niektóre wagi spadły, niektóre zostały zwiększone. Kwota subwencji 

oświatowej wg rozporządzenia została wyliczona prawidłowo. W większości nie dotyczyło to 

szkół niepublicznych z powiatu mławskiego, częściowo sfinansowano to ze zmniejszenia szkół 

niepublicznych, natomiast nie ruszano wydatków w szkołach prowadzonych przez powiat 

mławski. Zmniejszenie dochodów musi mieć swoje uzasadnienie, albo w zmniejszonych 

dochodach innych albo w zmniejszonych wydatkach innych. Szkoły pozostały na 

niezmienionym poziomie.   

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Stwierdził, że nie widzi problemu w tym, żeby każda Komisja omawiała projekt uchwały 

Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021 jeśli dotyczy to jej zakresu działania. Wydatki 

na szkoły nie zostały zmniejszone, nawet można stwierdzić, że zostały zwiększone.  
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Z wycofania środków w wys. 187 100,00 zł. (błędnie naliczane składki w latach poprzednich 

do ZUS na Fundusz Emerytur Pomostowych) przeznaczono na dodatkowy oddział kwotę 

60 000,00 zł.   

    

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

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

Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.  

  

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu 

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

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 14 

Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między Sesjami.  

W okresie od 08.02.2021 r. do 05.03.2021 r. Zarząd Powiatu podjął 22 uchwały.  Na jednym  

z posiedzeń Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Fundacji Odzyskać Radość” dotyczącym 

sprzedaży części działki gruntu stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, oznaczonej nr 

209/15, położonej w Bogurzynie. Na chwilę obecną Fundacja wykorzystuje dotychczasową 

infrastrukturę powiatu w zakresie ścieków a chciałaby pobudować własną oczyszczalnię. Przed 

wyrażeniem zgody na sprzedaż działki należałoby zaciągnąć pełną opinię i wiedzę w zakresie 

technicznych aspektów oczyszczalni. Zarząd postanowił wyrazić wstępną zgodę na sprzedaż 

działki po uzupełnieniu wszelkich informacji przez Fundację ,,Odzyskać Radość”.   

Poinformował, że na chwilę obecną kwarantanną objętych jest ok 600 osób, w izolacji domowej 

przebywa ok. 230 osób, hospitalizowane są 42 osoby. Do tej pory na COVID-19 zachorowało 

3278 mieszkańców powiatu mławskiego, zgonów z powodu COVID-19 lub chorób 

współistniejących odnotowano 136. Są jeszcze wolne łóżka i respiratory w szpitalu. Pojawiają 

się sytuacje w szpitalu, że na innych oddziałach iż covidowe są osoby zarażone. Na oddziale 

chirurgicznym wszyscy pacjenci mają wyniki negatywne, natomiast pielęgniarki dodatni. 

Mimo, że na terenie województwa mazowieckiego w szpitalach są jeszcze miejsca, to problem 

jest z brakiem lekarzy.    

Powiat mławski pozyskał na fotowoltaikę 3 800 000,00 zł. Przetarg na wykonanie 

dokumentacji technicznej został ogłoszony. Prawdopodobnie po przetargu powstaną 

oszczędności, więc Zarząd będzie się zastanawiał jak wykorzystać pozostałą kwotę. Budowa 

Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne finansowana w całości z Funduszu Solidarnościowego 

przebiega zgodnie z planem. Niższa część tego obiektu ma już więźbę dachową, na wyższej 

części zostanie położona w przyszłym tygodniu. Inwestycja w Rumoce będzie realizowana  

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Po zrealizowaniu zadania i powstaniu 

ewentualnych oszczędności będzie można się zastanawiać na co środki przeznaczyć. Decyzją 

Zarządu Województwa Mazowieckiego powiat mławski otrzymał 4 000 000,00 zł. na 

inwestycje w gminie Stupsk. Realizowane będzie tam zadanie w Wyszynach. Rozmowy z 

wójtem gminy były już prowadzone, aby prowadzić dalszy montaż finansowy. Zgodnie z 

ustaleniami wcześniejszymi udział będzie finansowany po 50%.  Podziękowania należą się 

osobom, którzy brali udział w procesie dochodzenia do tej decyzji, przede wszystkim Panu 

wójtowi Gminy Stupsk- Jackowi Świderskiemu, Panu radnemu Włodzimierzowi 

Wojnarowskiemu.  
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Prawdopodobnie powiat mławski otrzyma środki z Funduszu Dróg Samorządowych.  

Dwa projekty (Radzanów- Drzazga; ul. Nowa w Mławie) przeszły część formalną ale nie 

wiadomo na którym są miejscu.  

Będzie także możliwość zrealizowania inwestycji na terenie gminy Szreńsk (Pączkowo- 

Bielawy). Źródłem sfinansowania będzie rezerwa ogólna budżetu państwa. Jest to dość trudna 

inwestycja, ponieważ potrzebne było pozwolenie wodno- prawne, pozwolenie środowiskowe.   

Na najbliższym posiedzeniu Zarząd Powiatu będzie starał się wygenerować przynajmniej  

4 inwestycje, które mają szansę na finansowanie ze środków unijnych,    

  

Ad. 15 

Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

 

Pan Jan Salwa- Radny Powiatu Mławskiego 

Poinformował, że przy ul. Kościuszki działa punkt gastronomiczny i jest tam ustawiony znak 

dopuszczający zatrzymywanie się pojazdów w celu zaopatrzenia. Właściciel lokalu zwraca się 

z prośbą, żeby postawić tam znak umożliwiający zatrzymywanie się pojazdów, które 

korzystają z tego punktu gastronomicznego. Burmistrz Miasta Mława wyraził zgodę na taki 

znak.    

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że z właścicielem lokalu rozmawiał na ten temat wielokrotnie. Jest to kwestia 

bezpieczeństwa. Po prawej stronie jest dopuszczone parkowanie a zakaz na całości po lewej 

stronie. Jest kilka działalności po lewej stronie. Jeśli wyrażona byłaby zgoda na parkowanie 

dla jednej osoby, to pozostali również wystąpią z takimi wnioskami i stworzy się to, co było 

czyli kompletna blokada ruchu dwustronnego na ul. Kościuszki.  

Co do zgody Pana Burmistrza, to ja również mogę wyrazić zgodę na parkowanie przy 

wszystkich drogach miejskich.    

 

Ad. 16 

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

między sesjami. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

W okresie między sesjami nie wpłynęło żadne pismo do Rady Powiatu Mławskiego.  

Przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych wraz z PIT do końca kwietnia 

2021 r.   

Złożył wszystkim życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.     

  

Ad. 17 

Zamknięcie obrad XXIV Sesji. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

O godz. 1400 zamknął obrady XXIV Sesji Rady Powiatu Mławskiego, podziękował radnym  

i zaproszonym gościom za udział w Sesji. 

  

                                                                                               Przewodniczący Rady Powiatu  

                                                                                                        

                                                                                                               /-/ Jan Łukasik   
Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

07.04.2021 r.  


