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Br. 0012.4.2021 

Protokół Nr 17/2021 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 20 maja 2021 roku, 

w trybie zdalnym (on-line) 

pod przewodnictwem 

Pana Witolda Okumskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Otworzył siedemnaste posiedzenie Komisji i powitał członków Komisji oraz zaproszonych 

gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, 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 16/2021. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Zaproponował następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2020 rok.  

6. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania 

finansowego Powiatu Mławskiego za 2020 rok w zakresie działania Komisji.  

7. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów  

i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID- 19.   

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji. 
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Punkt 5 

Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2020 rok.  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Przedstawił Raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2020 rok. 

Poinformował, że struktura dokumentu jest podoba jak w latach poprzednich, składa się  

z 4 części. W tym roku są 3 załączniki do Raportu. Intencją dokumentu jest to, żeby przedstawić 

stan za ubiegły rok w zakresie szeroko rozumianej działalności Zarządu Powiatu i wszelkich 

instytucji, jednostek, które przynależą do powiatu mławskiego. Pierwsza część zawiera 

informacje ogólne dot. Zarządu Powiatu, mienia powiatu, Starostwa Powiatowego. Kolejna 

część to realizacja zadań, głównie wynikająca z uchwał Rady Powiatu. Część trzecia to 

omówienie działań przez poszczególne jednostki. Część czwarta to przedstawienie statystyki. 

Rok poprzedni był rokiem szczególnym, na niektóre jednostki spadły dodatkowe obowiązki 

związane z covid-19. Powiat miał do dyspozycji 26 000 000,00 zł. z tzw. tarcz 

antykryzysowych. Z Raportu wynika, że bezrobocie w roku ubiegłym wzrosło, natomiast nie 

jest to drastyczny wzrost. Powiat pozyskać bardzo duże środki z każdego źródła, które było 

możliwe. Szpital pozyskał w ramach swojej działalności znaczące środki, powiat również 

przeznaczył dla SPZOZ duże środki co skutkowało tym, że osiągnął zysk za ubiegły rok.  

Inwestycje to nie tylko drogi, ale też budowane Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne realizowane 

ze środków zewnętrznych. Powiat przeznaczył własne środki na remonty w szkołach. Poza tym 

pozyskano środki w wys. 3 800 000,00 zł. na fotowoltaikę.   

Raport wypełnia obowiązki, które nakłada na powiat ustawodawca, poza tym jest to bardzo 

dobry dokument, który obrazuje sytuację powiatu mławskiego.    

 

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji 

Poinformował, że od tej kadencji samorządu Zarząd Powiatu musi przedkładać Radzie Powiatu 

obszerny dokument o stanie mienia powiatu. W raporcie nie ma informacji o rolnictwie, bo 

dobra rolnicze nie stanowią mienia powiatu, jednak ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju 

rolnictwa. Tworzenie infrastruktury drogowej ma nieoceniony wpływ na przyszłość rolnictwa, 

wsi. 

 

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 

2020 rok.  

  

 

Punkt 6 

Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego 

Powiatu Mławskiego za 2020 rok w zakresie działania Komisji. 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że kwota planowanych dochodów według pierwotnej uchwały budżetowej –

89 413 872,99 zł.  Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 r. –102 997 

764,21 zł. Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 r.-108 326 003,53 zł. 

Wykonanie dochodów budżetowych–110.380.647,86zł.Wykonanie Wydatków budżetowych–

100.849.438,22 zł. Nadwyżka budżetu-9.531.209,64 zł. Wolne środki z roku 2019(przychody)-

15.016.341,36 zł ,w tym : niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu– 2.396.384,46zł. Wykonanie rozchodów 

związanych ze spłatą kredytów-2.191.000,00zł pokryte wolnymi środkami z roku 2019 w 
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wysokości 2.191.000,00 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi-

5.723.825,02zł. Środki budżetowe (wolne) stanowiące różnicę pomiędzy faktycznymi 

dochodami i wydatkami (9.531.209,64 zł) oraz przychodami (wolne środki z roku 2019–

15.016.341,36 zł) i rozchodami (spłata kredytów–2.191.000,00 zł.) według sprawozdania Rb-

NDS  wynoszą 22 356 551 zł. 

W ramach środków wolnych kwota 9.430.909,79 zł dotyczy 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 oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych, które 

będą zwiększały wydatki roku 2021 oraz przychody roku 2021.  

Ponadto wolne środki z roku 2019 zaangażowano w budżecie powiatu mławskiego w roku 2021 

na: 

1. Realizację zadań inwestycyjnych drogowych w wysokości 6.189.420,04zł 

2. Spłatę rat kredytów przypadających w  roku 2021 w wysokości łącznie 2.391.000,00zł. 

   Według stanu na 31.12.2019 r. powiat mławski posiadał zobowiązania stanowiące kwotę 

zadłużenia powiatu na ogólną kwotę 10.867.000,00 zł. W stosunku do roku ubiegłego stanowi 

to spadek  o16,78% i wynika ze spłaty raty kredytu w roku 2020 w wysokości 2.191.000,00  zł 

i niekorzystaniu z kredytów w finansowaniu wydatków w roku 2020. Wskaźnik łącznej kwoty 

spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w stosunku do 

wykonanych dochodów ogółem stanowi 2,13% na dopuszczalny ustalony dla roku 2020 -

9,45%. 

Na dzień 31.12.2020r. nie stwierdza się na podstawie jednostkowych sprawozdań złożonych 

przez jednostki organizacyjne powiatu występowania zobowiązań wymagalnych. 

   W jednostkach posiadających osobowość prawną /Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Mławie/ należących do jednostek sektora finansów publicznych, którym 

organem założycielskim jest powiat mławski, na dzień 31.12.2020 r. nie występują 

zobowiązania wymagalne. 

Według złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego dzień 31.12.2020 r. w 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie występują  zobowiązania 

z tytułu dostaw i usług w łącznej wysokości 2.455.654,56 zł, w tym z tytułu dostaw i usług w 

kwocie 2.418.484,53 zł. oraz z tytułu zakupu środków trwałych w wysokości 37.170,03 zł. Stan 

zobowiązań ogółem zgodnie z informacją szpitala według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 

7.684.292,46 zł, w tym z tytułu kredytu obrotowego w wysokości 277.777,83 zł. 

Według sprawozdań jednostkowych Rb-N o stanie należności oraz innych aktywów 

finansowych powiat mławski (bez SPZOZ) posiadał należności wymagalne w łącznej 

wysokości 354.457,35 zł, wykazujące spadek o 3,37% w stosunku do analogicznego okresu 

roku ubiegłego. 

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został w 107,17%, w tym dochody bieżące 

zrealizowano na poziomie 101,09%, dochody majątkowe na poziomie 131,44%. W strukturze 

według rodzaju dochodów realizacja przedstawiała się następująco: 

1.Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne–99,23%, 

2.Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych -100,93%, 

3.Udział w podatku dochodowym od osób prawnych-166,69%, 

4.Subwencje powiatu -100%, 

5.Inne środki -255,38%, 

6.Dotacje celowe z budżetu państwa -98,92%, 

7.Środki unijne –174,34%, 

8.Środki Funduszu Dróg Samorządowych –100%, 

9.Środki z tytułu porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego –98,50%, 

10.Dotacje celowe w postaci pomocy finansowej –98,80%. 
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Według poszczególnych rozdziałów i dysponentów środków realizacja dochodów i ich 

rozliczenie przebiegała następująco:      

Dział 010, Rozdział 01005– Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby  rolnictwa   

W rozdziale 01005 środki w wysokości  planu pierwotnego 21.000,00 zł  zostały zmniejszone 

przez Wojewodę Mazowieckiego do  poziomu zerowego na koniec roku budżetowego z uwagi 

na brak realizacji zadań w  tym zakresie.  

Dział 010, Rozdział 01042–Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Zwiększenie w trakcie 

roku budżetowego dotyczy pozyskanej pomocy finansowej od Marszałka Województwa 

Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne o nawierzchni żwirowej, pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr P2314W Dębsk-Kitki-Szumsk od km1+445dokm2+445”przy udziale własnym 

realizacji inwestycji-149.999,52 zł. Realizacja pomocy finansowej zamknęła się  kwotą 69.118 

zł, na podstawie wystawionej przez powiat mławski noty księgowej stanowiącej obciążenie w 

50% poniesionych kosztów na wykonanie powyższego zadania. 

Dział020,Rozdział 02001–Gospodarka leśna. Dochody stanowią środki przekazywane przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań związanych z wypłatą 

ekwiwalentów dla rolników. Pierwotna kwota środków w wysokości 335.659,00 zł 

przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów została w trakcie roku zmniejszona do poziomu planu 

320.294,58 zł. Dysponent środków przekazał zaplanowane kwoty w 100%. 

Budżet po stronie wydatków ogółem zrealizowany został w 93,10% ,w tym z tytułu 

wydatków bieżących realizacja zamknęła się na poziomie 93,97%, wydatków majątkowych 

90,32%. Według poszczególnych rozdziałów i dysponentów środków realizacja wydatków i 

ich rozliczenie przebiegało następująco: 

W dziale 020–Leśnictwo, rozdział 02001-Gospodarka leśna planowane wydatki  

/po zmianach/w  wysokości 328.921,32 zł zrealizowano w 100,00%. Źródłem sfinansowania 

wydatków były środki otrzymane w roku 2020 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w wysokości 320.294,58 zł oraz środki wolne w wysokości 8.626,74 zł stanowiące 

rozliczenie niewydatkowanych środków za rok 2019 i które zgodnie z art.7 ust. 9 ustawy o 

przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia zostały przeznaczone na wydatki w roku 

budżetowym 2020. Środki te zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 

stanowiły przychody budżetowe na pokrycie deficytu budżetowego z tego tytułu. Ekwiwalent 

wypłacony w roku 2020 dotyczył wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw 

leśnych założonych w roku 2002 i 2003 na terenie powiatu mławskiego na powierzchni 135 ha. 

W dziale 020– Leśnictwo, rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną- finansowanie 

wydatków w łącznej wysokości 184.500,00 zł odbywało się w oparciu o plan finansowy /nie 

dokonywano zmian/ze środków własnych powiatu i środków ochrony środowiska. Wydatki 

zrealizowano na poziomie 177.307,84 zł, tj. w 96,10%. W ramach wydatków sfinansowano 

zadania bieżące: 

1) w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w oparciu o podpisane aneksy do 

porozumień na rok 2020 z Nadleśnictwami /Dwukoły, Ciechanów, Przasnysz /w łącznej 

wysokości 167.407,84 zł/nadzór dotyczył 12.400,58 ha przystawce 13,50 zł za ha/,na 

planowaną kwotę 174.300,00 zł, co stanowi realizację w 96,05%, 

2) związane z przekwalifikowaniem z urzędu gruntów rolnych na leśne w ramach działania 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich–tzw. „zalesienia” sfinansowane ze środków ochrony 

środowiska na kwotę planowaną 10.200,00 zł, wydatkowaną w wysokości 9.900,00 zł co 

stanowi 97,06%, W ramach zamierzeń planowanych wykonano przedmiotowo wszystkie 

zadania. Na 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania. 
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Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji 

Poinformował, że dochód powiatu w wyniku COVID-19, dużych restrykcji zamknięcia wielu 

zakładów nie spadł, a wręcz przeciwnie- znacząco wzrósł. Pamiętać należy, że rok poprzedni 

dotknął drobnych przedsiębiorców. W zakresie Komisji trzeba wspomnieć, że została 

zbudowana Stacja Meteorologiczna na terenie Bońkowa.    

  

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu  

i sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego za 2020 rok w zakresie działania Komisji. 

 

 

Punkt 7 

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów  

i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID- 19. 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że SPZOZ otrzymał dotację w wys. 600 000,00 zł. a wykorzystana kwota to 

599 449,02 zł. Powstała oszczędność w wys. 550,98 zł. to zwiększone nakłady na rozbudowę 

drogi dojazdowej w m. Głużek.    

  

 

Punkt 8 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pana Jan Salwa- Członek Komisji 

Zapytał ile zgonów z powodu COVID-19 było w powiecie mławskim od początki pandemii?  

Jak wygląda aktualna sytuacja z ptasią grypą w powiecie mławskim? 

 

Pan Janusz Wiśniewski- Członek Komisji 

Zapytał o skutki w zakresie zatrudnienia w przemyśle drobiarskim.   

  

Pan Marek Linkowski- Członek Komisji 

Zapytał jakie skutki zostały wyciągnięte po spotkaniu z przedstawicielami grupy Cedrob?  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że w powiecie mławskim z powodu COVID-19 zmarły 173 osoby, natomiast 

zachorowało 3950 osób. W chwili obecnej nie ma osób chorych na COVID-19.  

W powiecie mławskim nadal jest 40 ognisk ptasiej grypy. Na terenie powiatu sytuacja jest 

opanowana, ponieważ kury zostały zutylizowane, wywiezione. Obornik czeka spryzmowany 

na odpowiedni czas. Według wójtów i producentów temat grzebowisk jest niemożliwy do 

zrealizowania. Grupa CEDROB twierdzi, że jest w stanie na bieżąco utylizować kury, które 

pojawią się do jesieni. Wniosek ze spotkania był taki, że musi powstać lokalne weterynaryjne 

laboratorium zajmujące się wczesną diagnostyką chorób drobiu. Powstały wnioski, żeby 

powstały rezerwy strategiczne dwutlenku węgla, którego jest cały czas bardzo mało. Wspólnie 

ze Starostą Żuromińskim wysłano pismo do Ministerstwa Rolnictwa w tej sprawie oraz o 

samochodach przewożących dwutlenek węgla. W odpowiedzi napisano, że do rezerw 

strategicznych mają wejść zakupy odpowiednich samochodów do przewozu dwutlenku węgla.        

Wniosek na spotkaniu był także na temat Inspekcji Weterynaryjnej, że jest niedofinansowana  

i bez odpowiedniej kadry.   
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Przedstawiciele grupy CEDROB poinformowali, że nie zamierzają na chwilę obecną zwalniać 

grupowo pracowników. Pracownicy nie mają nadgodzin i mają niższe wynagrodzenia. Pracę 

straciły osoby, które były zatrudnione w kurnikach. Producenci mają świadomość,  

że zwalnianie pracownika wysoko wykwalifikowanego to ryzyko.       

Jeśli mają powstawać grzebowiska, to trzeba jasno określić zasady zagospodarowania 

przestrzennego. Wójtowie powtarzają, że ich plany zagospodarowania nie są w stanie 

zablokować budowy kurników na terenie północnego Mazowsza.    

  

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, że osobiście ma wątpliwości co do tego, żeby wybierać pierwsze lepsze grunty  

i robić tam grzebowiska gigantycznych mas mięsa. To jest w pewien sposób skażanie 

środowiska, wód podziemnych.    

 

Pan Marek Linkowski- Członek Komisji 

Powiedział, że Pan Starosta przy okazji rozmowy z Panem Wojewodą mógłby wskazać, że na 

terenie powiatu mławskiego przepływają jedne z największych cieków podziemnych w Polsce. 

Warstwa wodonośna tych rzek zaczyna się 20 m. Trzeba dać możliwość decydowania 

samorządom o lokalizacji wielkopowierzchniowych ferm.   

  

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, że Komisja powinna zorganizować na Sali konferencyjnej spotkanie. Wylewanie 

gnojowicy z chlewni to skażenie bakteryjne. Mieszkańcy powiatu takich uregulowań oczekują 

a nie takich gdzie zagrzebać kury. Jeśli nikt nie zajmie się przyczynami tego zjawiska  

i problemu, to niewiele da się osiągnąć a rzeczywistość będzie trudna dla hodowców  

i mieszkańców.    

 

Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta 

Dodał, że innych poważnym problemem niż utylizacja kur są wysypiska śmieci. Na terenie 

powiatu mławskiego są 3 wysypiska.   

 

 

Punkt 9 

Zamknięcie posiedzenia.  

 

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Zamknął siedemnaste posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

i podziękował radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

                                                                                                          /-/  Witold Okumski 
 

 

Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

24.05.2021 r.  


