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Br. 0012.4.2021 

Protokół Nr 26/2021 

z posiedzenia Komisji 

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w trybie zdalnym (on-line) 

w dniu 25 maja 2021 roku, 

pod przewodnictwem 

Pana Artura Kacprzaka – Przewodniczącego Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji 

Otworzył dwudzieste szóste posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji oraz 

zaproszonych gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji 

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

5 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne. 

W posiedzeniu nie brał udziału Pan Witold Okumski oraz Pan Jacek Szlachta. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 25/2021. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

Pan Artur Kacprzak– 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. 
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Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji. 

 

Punkt 5 

Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2020 rok. 

 

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski  

Poinformował, że Raport podzielony jest na 4 części. W pierwszej przedstawiony jest Zarząd 

Powiatu i jednostki organizacyjne powiatu, których jest 21. Drugi to zakres realizacji zadań 

wynikających z uchwał Rady Powiatu oraz umów podpisanych przez Zarząd Powiatu, w roku 

2020 podpisaliśmy takich umów 18. Trzecia część dotyczy realizacji zadań, szczególnie przez 

jednostki organizacyjne powiatu mławskiego. Czwarta część to część analityczna, dotycząca 

wszystkich szkół, ochrony zdrowia, polityki społecznej, zadań inwestycyjnych i 

bezpieczeństwa. Raport posiada również 3 załączniki. 

Rok 2020 był rokiem szczególnym, przez panującą pandemię COVID-19 działalność naszych 

jednostek została mocno ograniczona, a w pewnym okresie musiały one zawiesić swoją 

działalność. Natomiast, jeżeli chodzi o stronę finansową i pod względem realizacji zadań rok 

2020 był efektywny. W Raporcie zawarte są informacje o przeprowadzonych inwestycjach i 

sumach jakie były przeznaczone na ich realizację oraz źródłach finansowania. Poprzez 

zawieranie umów z samorządami gmin, z samorządem województwa Mazowieckiego oraz z 

innych źródeł finansowania proponowanych przez Rząd pozyskaliśmy pieniądze na realizację 

wielu inwestycji. Znaczące środki zostały uzyskane od samorządów gminnych i kwota ta 

wynosi ok. 3 000 000,00 zł.  

Zrealizowano i nadal są w realizacji duże inwestycje dotyczące przebudowy bądź remontów 

dróg w powiecie mławskim. Z Ministerstwa Finansów powiat dostał niedawno informację, że 

pozyskane zostały środki na przebudowę mostu w gm. Szreńsk. Kwota, która zostanie 

przekazana będzie wynosić 2 600 000,00 zł, natomiast gmina Szreńsk przekazała już na ten 

cel 800 000,00 zł.  

Duże środki pozyskał także SPZOZ w Mławie, na zakup potrzebnego sprzętu. Szpital 

opracowuje także dokumenty strategiczne, które pozwolą na uzyskanie środków unijnych czy 

innych środków zewnętrznych. Jeżeli chodzi o wynik finansowy to SPZOZ wygenerował w 

2020 roku zysk w ilości 350 000,00 zł. 

Jeżeli chodzi o Urząd Pracy, to w ramach pomocy covidowej wypłacił przedsiębiorcom ponad 

26 000 000,00 zł. Do dyspozycji PUP pozostała jeszcze kwota 10 000 000,00 zł. Nieznacznie 

wzrosło również bezrobocie w naszym powiecie, jednakże jest ono niższe niż w całym 

województwie mazowieckim. 

W okresie trwania pandemii COVID-19, Starostwo Powiatowe nie było niedostępne dla 

interesantów. Szczególnie dotyczy to Wydziału Komunikacji, który przez ten czas starał się 

obsługiwać wszystkich klientów.  

 

Pan Tomasz Chodubski – Członek Komisji  

Poinformował, że w takim Raporcie o działaniu powiatu w zakresie bezpieczeństwa, a 

szczególnie w okresie trwania pandemii COVID-19 powinny pojawić się informacje o 

bezpieczeństwie sanitarnym. Brakuje informacji od strony instytucji, która koordynuje 

wszelkie działania w celu rozwiązania problemów wynikających z trwania epidemii.  

 

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski  

Odpowiedział, że w każdej sekcji szczególnie w oświacie i w służbie zdrowia te elementy są 

zawarte. Możliwe, że wymaga to rozszerzenia, ale w sposób jednoznaczny i konkretny w 

wielu miejscach w Raporcie jest o tym informacja. Jest to zawarte zarówno na początku 
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Raportu jak i w jego posumowaniu i jeśli chodzi o przekazywanie informacji odnośnie 

COVID-19 były one udzielane na bieżąco. Pod względem finansowym takie informacje 

zawarte są również w sprawozdaniu z wykonania budżetu. Jeżeli przekazywane są pieniądze 

na zwalczanie koronawirusa to znaczy, że powiat stara się przeciwdziałać COVID-19 i stara 

się minimalizować jego skutki.  

 

Komisja 4 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” 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 okres I kwartału i II półrocze roku 2020 był okresem bardzo trudnym, 

szczególnie w zakresie niepewności w realizacji Uchwały Budżetowej. W związku z tym były 

uruchomione pewne procedury, które dawały możliwość bieżącego monitoringu 

wpływających dochodów. Dlatego też w trakcie trwania roku budżetowego dokonywana była 

korekta w podatku dochodowym od osób fizycznych. W końcówce pierwszego kwartału i na 

początku drugiego wskazania były  takie, że tego podatku możemy nie uzyskać. W związku z 

tym skorygowany został ten udział na kwotę 500 000,00 zł. Po tej korekcie udział w podatku 

dochodowym od osób fizycznych zamknął się na poziomie 100%. Jeżeli chodzi o udział w 

podatku dochodowym od osób prawnych to planowany on był na poziomie ok. 700 000,00 zł 

natomiast wykonanie było na poziomie 1 331 000,00 zł, co pozwoliło na pokrycie różnych 

deficytów, które pojawiały się w trakcie trwania roku budżetowego.  

W roku 2020 niektóre jednostki musiały zawiesić swoją działalność lub działały w bardzo 

ograniczonym zakresie. Nie skutkowało to jednak brakiem niewypłacanych wynagrodzeń w 

okresie postojowym w tych jednostkach. Przekazywane nam były środki z Budżetu Państwa, 

które pozwoliły na realizację zestawionych środków.   

W sprawozdaniu finansowym przedstawione są dochody, które pojawiły się w Budżecie 

incydentalnie. Oznacza to, że gdyby nie trwała pandemia COVID-19 i nie była realizowana 

inwestycja związana z budową drogi s7 to takich dochodów powiat by nie uzyskał. Zarówno 

dochody jak i źródła finansowania są przedstawione w sprawozdaniu finansowym w formie 

tabeli. Ten sporządzony plan na mocy art. 65 ustawy covidowej został uruchomiony w 

ramach przekazania środków z tarczy jako pomoc dla samorządów w zakresie uruchomienia 

procedury przyznania środków dla samorządów. Plan ten został przekazany do realizacji 

Zarządowi Powiatu, który ustalił określony plan finansowy rachunku dochodów i wydatków. 

Zarząd jest również na mocy tego artykułu zobowiązany do przedstawienia Radzie informacji 

o jego realizacji.  

W trakcie roku budżetowego do Budżetu Powiatu po stronie dochodów wpłynęła kwota 

13 600 000,00 zł. Głównie były to środki dotyczące zadań inwestycyjnych jak również i 

bieżących. Po stronie wydatków przybyło 16 936 000,00 zł. Budżet powiatu na koniec roku 

przekraczał kwotę 100 000 000,00 zł. Po stronie wydatków, planowane wydatki były 

zestawione na kwotę 108 326 000,00 zł. Natomiast planowane dochody po zmianach 

wynosiły prawie 103 000 000,00 zł. Realizacja ukształtowała się natomiast również powyżej 

100 000 000,00 zł. Wykonanie dochodów jest na kwotę 110 380 000,00 zł, natomiast 

wykonanie wydatków budżetowych wynosiło 100 849 000,00 zł. W związku z tym, biorąc 

pod uwagę wszelkie dochody, wydatki, przychody i rozchody to na koniec roku 2020 na 

dzień 31 grudnia na wszystkich rachunkach pojawiły się środki w wysokości 22 356 551,00 

zł. Te środki są skierowane na konkretne cele, wyznaczone z podpisanych umów, projektów 



 
 

4 
 

unijnych. W roku 2021 na realizację tych zadań przeznaczona jest kwota w wysokości 

9 430 909,79 zł. Z Ochrony Środowiska z rozliczenia środków posiadamy kwotę w wysokości 

912 096,00 zł. Po raz pierwszy od roku 2020 weszły przepisy, które wydzieliły środki z 

Funduszu Geodezyjnego. Na koniec roku 2020 posiadamy z tytułu tego funduszu środki w 

wysokości 444 278,35 zł.  

Środki, które zostały z roku 2009 z tzw. wolnych środków, a które Rada zaangażowała przy 

projektowaniu Budżetu na rok 2021 wynoszą 6 189 420,04 zł. Spłata kredytu przypadająca w 

roku 2021 wynosi 2 391 000,00 zł. Oznacza to, że kwota która pozostanie na rachunku bez 

raty kredytu na rok 2022 wyniesie 4 300 000,00 zł. 

Powiat Mławski w roku 2020 nie posiada zobowiązań wymagalnych. To oznacza, że 

wszystkie zobowiązania płacone są w terminie. Spłacany jest również kredyt, który został 

zaciągniętych w poprzednich latach. Na dzień 31 grudnia 2019 stan długu wynosił 

10 867 000,00 zł. Raty kredytu do spłacenia są określone do 2026 roku. W przypadku 

należności wymagalnych to największą kwotę posiada PZD, chodzi tu głównie o należność 

dotyczącą opóźnienia wykonania dokumentacji dla zadań inwestycyjnych drogowych. W tej 

chwili sprawa ta jest w sądzie i na tę należność utworzona jest rezerwa.  

W końcu roku budżetowego zostały utworzone tzw. wydatki niewygasające, również 

dotyczyły to wniosków wykonawców, którzy prosili o wydłużenie terminu realizacji zadań. 

Łącznie wydatki, które były określone na drogi jako wydatki niewygasające wynosiły 

1 380 026,48 zł. Te wydatki pozabudżetowo poza rokiem budżetowym 2021 są realizowane.   

W roku 2020 nie udało się wykonać zadania związanego z budową Sali gimnastycznej przy 

ZS Nr 4 w Mławie. Składaliśmy wniosek o pozyskanie pieniędzy na ten projekt, niestety nie 

otrzymaliśmy dofinansowania. Na ten moment szukamy innego źródła pozyskania pieniędzy 

na realizację tej inwestycji.  

Powiat przeznaczył również dotację celową ze środków własnych dla SPZOZ w kwocie 

153 000,00 zł. Dotacja ta została przez szpital zrealizowana.  

Sprawozdanie z wykonania Budżetu było opiniowane przez Regionalna Izbę Obrachunkową, 

która wydała do niego pozytywną opinię. 

 

Pan Tomasz Chodubski – Członek Komisji  

Poinformował, że problem z pozyskaniem środków na budowę Sali gimnastycznej przy ZS Nr 

4 w Mławie pojawia się już od kilku lat. W tym roku skala inwestycji drogowych w powiecie 

mławskim jest bardzo duża, natomiast w samej Mławie jest problem z rozpoczęciem czy 

kontynuacją zaplanowanych inwestycji jak budowa chodnika przy ul. Szpitalnej. I tego 

brakuje w ramach naszych działań jako Powiatu. 

 

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski  

Odpowiedział, że zarówno Zarząd jak i Rada Powiatu realizuje wiele dużych i ważnych  

inwestycji na terenie Mławy i jedną z nich jest np. budowa Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalnego, na którą Powiat pozyskał środki zewnętrzne w wysokości 2 670 000,00 zł. W 

9 jednostkach zostanie założona instalacja fotowoltaiczna i na ten cel pozyskaliśmy 

3 800 000,00 zł. Przy okazji zakładania fotowoltaiki zostaną wyremontowane dachy na 5 

obiektach. Wymianie została poddana także sieć centralnego ogrzewania oraz pokrycie 

dachowe w wielu innych naszych jednostkach. Kolejna inwestycja, która już weszła do 

realizacji dotyczy ul. Płockiej w Mławie. Jeśli chodzi o salę gimnastyczną przy ZS Nr 4 to 

cały czas próbujemy uzyskać środki na jej budowę. Złożyliśmy kolejny raz wniosek, ale ze 

względu na dochody które uzyskujemy i współczynniki które osiągamy, środki które 

pozyskamy mogą maksymalnie wynieść 3 000 000,00 zł. Łączny koszt budowy został 

wyceniony na 9 600 000,00 zł, dlatego próbujemy znaleźć jeszcze jedno źródło 

dofinansowania tej inwestycji.  
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Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji 

Odpowiedział, że jeśli chodzi o drogi to powiat mławski składał wniosek o dofinansowanie z 

Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Nowej razem z wnioskiem na remont 

drogi Radzanów-Drzazga. Niestety tylko jeden wniosek otrzymał dofinansowanie i to dotyczy 

drogi Radzanów-Drzazga. Natomiast Powiat składał jeszcze jeden wniosek dotyczący 

przebudowy ul. Nowej do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski  

Poinformował, że jeśli chodzi o ul. Nową to w przypadku Funduszu Dróg Samorządowych 

nasz wniosek jest na liście rezerwowych na pozycji 25 i raczej nie ma szansy na pozyskanie 

tych pieniędzy. W związku z tym będziemy ponawiać wniosek w lipcu. Miasto Mława 

natomiast jest na liście rezerwowej jeżeli chodzi o ul. Ciechanowską i są duże szanse na to, że 

te pieniądze zostaną pozyskane.  

 

Komisja 3 głosami „za” oraz 1 „wstrzymującym się” (w głosowaniu udział wzięło 4 radnych) 

wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania 

finansowego Powiatu Mławskiego za 2020 rok.  

 

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 powiat mławski pozyskał środki z funduszu covidowego w wysokości 

6 854 838,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zarząd musi się przed Radą 

rozliczyć z tych środków na realizację zadań jakie wykonał przy przeciwdziałaniu COVID-

19. Wysokość kwoty dotacji udzielonej z tytułu COVID-19 dla SPZOZ w Mławie wyniosła 

600 000,00. Szpital poniósł wydatki w wysokości 599 449,02 zł, więc zwrócono do nas 

550,98 zł i te środki na koniec roku zostały przekazane na rozbudowę drogi dojazdowej 

Głużek-Rumoka.  

Z tej kwoty 600 000,00 zł zostały sfinansowane następujące zadania: 

− opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do pozyskania dotacji unijnej wraz ze 

wsparciem merytorycznym zawierającej m.in. dokumentację techniczną - 60 270,00 

zł, 

− zakup cieplarki do prowadzenia hodowli bakteryjnych - 10 701,00 zł, 

− zakup aparatu do mierzenia bilirubiny dla dzieci - 9 490,00 zł, 

− zakup i montaż lampy operacyjnej na bloku chorobowym – 59 000,00 zł, 

− zakup aparatu USG z trzema głowicami – 137 884,00 zł, 

− zakup głowicy liniowej UST-5413 do aparatu USG Aloka – 24 000,00 zł, 

− zakup 2 aparatów elektrochirurgicznych – 133 944,02 zł, 

− elektrohydrauliczny stół operacyjny – 164 710,98 zł. 

 

 

Punkt 9 

Zapytania i wolne wnioski 

 

Pytań i wniosków nie zgłoszono. 
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Punkt 10 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji 

Zamknął dwudzieste szóste posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, 

Transportu i Dróg, podziękował  radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

                                                                                                       

                                                                                                           /-/ Artur Kacprzak 
 

 

 
Sporządziła: 

Monika Lazarska 

Data 28.05.2021 r. 


