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Br.0002.4.2020                                  

                                                    Protokół Nr XXVI/2021 

                                            z Sesji Rady Powiatu Mławskiego 

odbytej w dniu 1 czerwca 2021 roku 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie 

 

 

W XXVI Sesji Rady Powiatu Mławskiego udział wzięli: 

- radni wg załączonej listy obecności, 

- zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. 

 

Ad. 1  

Otwarcie XXVI Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

O godzinie 13
00

 otworzył obrady XXVI Sesji Rady Powiatu Mławskiego, zwołanej na dzień  

1 czerwca 2021 roku. Powitał Panie i Panów radnych, Starostę Mławskiego wraz  

z Zarządem Powiatu, wszystkich uczestniczących w dzisiejszej Sesji.    

Poinformował, że Sesje Rady Powiatu są nagrywane, administratorem danych osobowych jest 

Rada Powiatu Mławskiego. Z pełnym tekstem klauzuli informacyjnej można zapoznać się  

w Biurze Rady Powiatu.  

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Zapytał czy są uwagi do przesłanego porządku obrad? 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poprosił, żeby do porządku obrad wstawić następujące punkty: 

- Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.   

- Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały 

Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021. 

 

Porządek obrad:  

 

1. Otwarcie XXVI Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2020r. 

5. Raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2020 rok: 

a) przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2020 rok. 

b) debata nad Raportem o stanie Powiatu Mławskiego za 2020 rok. 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Mławskiego wotum 

zaufania. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2020 rok: 

a) przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu przez Przewodniczącego Zarządu, 

b) zapoznanie się z opinią RIO do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Mławskiego za 2020 rok, 

c) wysłuchanie opinii stałych komisji Rady o wykonaniu budżetu, 

d) dyskusja,   
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e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, 

f) złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Mławskiego, 

g) wysłuchanie opinii RIO w Warszawie Zespół w Ciechanowie o wniosku Komisji 

Rewizyjnej, 

h) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Mławskiego, 

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Mławskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. 

7. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów                      

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego.   

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

2021. 

10. Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

11. Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

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

między sesjami. 

13. Zamknięcie obrad XXVI Sesji. 

 

Ad. 2  

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

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

obrady Sesji są prawomocne. 

  

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu   

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

 

Rada Powiatu Mławskiego przyjęła protokół z XXV Sesji Rady Powiatu. 

(w głosowaniu udział wzięło 18 radnych).   

  

Ad. 4 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2020 r. 

 

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie  

Przedstawił sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Mławie za 2020 r.         

Poinformował, że rok finansowy dla szpitala zakończył się dodatnim wynikiem finansowym  

w wys. 364 694,74 zł. Poczyniono szereg inwestycji, jest nowy sprzęt (m.in. respiratory 

pozyskane od Wojewody, analizator). Zostały złożone wnioski do Ministerstwa Zdrowia  

o zakup nowego rentgena, tomografu komputerowego. Wynik finansowy był dobry,  

a podstawowy warunek, który musiał być spełniony to dopływ środków niezależnie od 
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wykonania. Narodowy Fundusz Zdrowia wyszedł naprzeciw szpitalom i zdecydował się na 

finansowanie szpitali do wysokości kontraktu. Te środki to pewna forma kredytu, której 

udzielił NFZ i trzeba się będzie z tego kiedyś rozliczyć. Szpital stara się wykonywać kontrakt 

w całości, tak jak przed pandemią. Jest pełnie obłożenie szpitala. Wykonywane są trudniejsze 

procedury. Przybyło bardzo dużo pacjentów z powikłaniami pocovidowymi, chorobami serca.     

Nikt nie miał doświadczenia z covid-19, wszyscy na bieżąco uczyli się postępować w sytuacji 

zagrożenia. Zdecydowano się na to, żeby szpital jak najwięcej działał w systemie pracy 

standardowej a nie covidowej. Na początku nikt nie wiedział jak kwalifikować pacjentów, kto 

jest uznawany za pacjenta zakażonego. Na bieżąco spływały niepełne informacje, wytyczne 

konsultantów wojewódzkich, krajowych jak postępować z tymi pacjentami. Było to w 

większości powielanie przepisów poprzednio obowiązujących, z których niewiele wynikało.  

Z biegiem czasu pojawiło się więcej informacji jak postępować z pacjentami, jak leczyć, na 

co zwrócić uwagę, jakie badania diagnostyczne wykonywać. Najtrudniejszym momentem był 

przełom października i listopada czyli szczyt drugiej fali pandemii. Hospicjum stacjonarne 

zostało przeznaczone do leczenia pacjentów covidowych, część pacjentów była leczona na 

oddziale internistycznym. W momencie, w którym wydawało się, że minęła druga fala 

pandemii, ilość łóżek covidowych została zmniejszona wybuchła trzecia fala pandemii. W 

tym momencie pojawiały się konstruktywne wytyczne z Ministerstwa Zdrowia. Pacjenci 

zarażali personel i powstał problem z absencją z pracownikami szpitala. Część pracowników 

profilaktycznie poszła na zwolnienia lekarskie. Natomiast zdecydowana większość 

pracowników podeszła profesjonalnie do swoich obowiązków. Rząd podjął decyzję, że będzie 

dodatkowe finansowanie dla personelu, który udziela się w leczeniu pacjentów covidowych. 

Część łóżek musiała być wyłączona z normalnej pracy i zostały przekształcone w łóżka 

covidowe. Narodowy Fundusz Zdrowia miał dylemat co zrobić z finansowaniem takich łóżek, 

ponieważ łóżka były objęte finansowaniem ryczałtowym. Zdecydowano, że łóżka 

przeznaczone na potrzeby pacjentów covidowych zostają wyłączone z finasowania 

ryczałtowego i będą finansowane na odrębnych zasadach. 

 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt 

przedstawionej uchwały.  

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Spraw Regulaminowych 

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

Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały.  

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Zapytał czy pod względem finansowym pojawiają się jakieś problemy na ten rok oraz 

przyszły jeśli środki z zewnątrz się skończą?  

Poprosił o wyjaśnienie problemu braku lekarzy ginekologów w SPZOZ w Mławie.  

 

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie  

Odpowiedział, że szpital na ten rok posiada w zanadrzu środki finansowe w wys. 

1 600 000,00 zł. Na chwilę obecną Narodowy Fundusz Zdrowia podjął decyzję, że okres 

rozliczeniowy zostaje przedłużony do końca roku. Nikt nie wie, jakie będą perspektywy. 

Można się domyślać, że będą to pieniądze, z których będzie można sfinansować ewentualne 

nadwykonania.  

W ubiegłym roku poprawiła się praca pododdziału ortopedycznego, wykonywane są zabiegi 

artroskopii barków. Są do zabiegi, które przynoszą dodatkowe dochody. Szpital jest bardzo 
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poważnym pracodawcą na tym terenie, wykonuje bardzo ważną rolę i ważnym aspektem jest 

zadbanie o to, żeby była właściwa kadra medyczna.      

Jeśli chodzi o sytuację na oddziale położniczo- ginekologicznym, to musiała się ona zmienić. 

Oddział funkcjonuje, jest zabezpieczenie dla pacjentek. Odbyło się kilkadziesiąt rozmów  

z różnymi ginekologami w różnych szpitalach. Sytuacja w ginekologii dziś jest taka, że nikt 

nie chce wziąć odpowiedzialności za oddział. Mało jest też osób, które chcą być położnikami. 

Kiedyś Narodowy Fundusz Zdrowia dobrze płacił za porody, zatracił się sens reformy z 1998 

r. , bo zaczęło się wykonywanie kontraktu a nie leczenie ludzi. Cesarskie cięcia stają się dla 

szpitala nieopłacalne, ponieważ trzeba pacjentkę położyć na blok operacyjny, potrzebny jest 

anestezjolog, sprzęt, materiały. Od wczoraj pracuje nowy lekarz ginekolog, jutro odbędzie 

rozmowa z innym lekarzem, który będzie pełnił dyżury w SPZOZ w Mławie. Nie ma 

zagrożenia dla oddziału ginekologicznego w Mławie.      

Dodał, że dopóki Zarząd Powiatu i radni darzy go zaufaniem i uważa, że działania są 

racjonalne, to służy pomocą.    

 

Rada Powiatu Mławskiego 15 głosami ,,za” oraz 4 ,,wstrzymującymi się” podjęła uchwałę  

Nr XXVI/191/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2020 r.   

 

Ad. 5 

Raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2020 rok:   

 

a) przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2020 rok. 
 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski   

Poinformował, że przedstawienie Raportu o stanie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego  

za 2020 rok wynika z obowiązku ustawowego. 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 należą do 

powiatu mławskiego. Pierwsza część zawiera informacje ogólne dotyczące 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 wykonania zadań przez jednostki. 

Zarząd pozyskał bardzo duże środki finansowe na inwestycje z każdego źródła. Zawarte 

zostały umowy z każdą jednostką samorządu terytorialnego na terenie powiatu mławskiego. 

Tylko z jedną gminą powiat nie zawarł porozumienia czy umowy ale być może stanie się to w 

niedługim czasie. Środki pozyskano też z budżetu województwa mazowieckiego. Powiat 

pozyskał środki w wys. 21 000 000,00 zł. na inwestycję Bogurzynek- Mdzewo. Koszt całej 

inwestycjo to 26 000 000,00 zł. Z Funduszu Solidarnościowego realizowana jest obecnie 

budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego. Pozyskana kwota to 2 600 000,00 zł. ze 

środków zewnętrznych. Został złożony wniosek na II etap tej inwestycji czyli prowadzenie 

tego Ośrodka. Na inwestycje drogowe do tej pory Zarząd Powiatu przeznaczył ponad 

75 500 000,00 zł., na chodniki 2 000 000,00 zł. , na dokumentacje techniczne realizowane 

wspólnie z samorządami prawie 3 000 000,00 zł. Powiat mławski jest na liście rezerwowej na 

zadanie ul. Nowa w Mławie. Raczej nie ma szans, że pozyskać te środki. Wniosek będzie 

ponawiany. Nie udało się pozyskać środków na budowę sali przy ZS Nr 4 w Mławie. 

Wniosek został ponownie złożony na tą inwestycję. W roku 2020 powiat pozyskał 

3 800 000,00 zł na założenie fotowoltaiki na 10 obiektach. Przetarg na dokumentację został 
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już ogłoszony, teraz będzie ogłoszony przetarg na wykonanie. Przy okazji zakładania 

fotowoltaiki w dwóch obiektach założone zostaną pompy ciepła tj. w Domach Dziecka w 

Kowalewie oraz w Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnym. Bardzo dużo środków zostało 

zainwestowanych w remonty (m.in. dachy) jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego.    

 

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Poinformował, że Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wyraziła pozytywną 

opinię do Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2020 rok. 

 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej wyraziła pozytywną opinię do 

Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2020 rok. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

Poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wyraziła pozytywną opinię 

do Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2020 rok. 

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, 

Transportu i Dróg oraz Komisji Rewizyjnej 

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

Komisja Rewizyjna wyraziły pozytywną opinię do Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 

2020 rok. 

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Spraw Regulaminowych  

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

Regulaminowych wyraziła pozytywną opinię do Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 

2020 rok.        

  

 

b) debata nad Raportem o stanie Powiatu Mławskiego za 2020 rok. 

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że wszystkie instytucje w Polsce działały w warunkach pandemii. Doceniając 

wszystkie zrealizowane inwestycje warto podkreślić bardzo dużo inwestycji drogowych na 

terenie powiatu mławskiego, natomiast nie można tego samego stwierdzić o zrealizowanych 

inwestycjach drogowych w Mławie. Docenić trzeba innego rodzaju inwestycje w Mławie, np. 

Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne, natomiast kolejny rok z rzędu Zarząd Powiatu nie może 

zrealizować budowy hali sportowej przy ZS Nr 4 w Mławie. W ubiegłym roku do oceny 

działalności Zarządu Powiatu należy przygotowanie do samorządowego charakteru powiatu. 

Ważnym elementem jest zachowanie funkcji samorządowej a tu zabrakło zdolności  

przystosowania się do warunków pandemicznych. Pandemia trwała od marca 2020 r. a sesję 

on-line udało się przeprowadzić dopiero w marcu 2021 r. a wcześniejsze sesje 

korespondencyjne urągały rzeczywistej możliwości debaty.        

Oprócz wsparcia szkół z centrali w doposażenie sprzętu przy wszystkich problemach, które 

dotknęły placówki oświatowe zabrakło wsparcia dla miejscowych szkół. Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli powinien odegrać poważną rolę we wdrożeniu nowoczesnej 

techniki a dyrektorzy szkół i nauczyciele zostali z tym problemem sami.   
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Pan Witold Okumski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że 1 stycznia 2020 r. nikt nie spodziewał się, że będzie to rok tak trudny  

i niespotykany w historii. 11 marca wdrożono nauczanie zdalne i dla wszystkich była to 

nowość. Szkoły sobie z tym doskonale poradziły. Zarząd Powiatu dość szybko przystąpił do 

przeznaczenia środków na zakup sprzętu komputerowego. Jednostki otrzymały ok. 

300 000,00 zł. z budżetu powiatu oraz środki rządowe na zakup sprzętu komputerowego. To 

dyrektorzy decydowali jakie komputery będą zakupywać i jak będą w tym okresie 

wykorzystywane. Kwota 300 000,00 zł. to znaczące wsparcie. Nikt nie wiedział jak długo 

będzie trwała pandemia. Rok temu o tej porze następowało luzowanie obostrzeń, fachowcy 

ostrzegali, że będzie trudna jesień ale jako członek Zarządu nie podjąłby decyzji o zakupie 

sprzętu komputerowego o znacznej wartości dla wszystkich radnych i wyposażenie go w 

odpowiednie oprogramowanie gdy było wycofanie pandemii. O zakupie laptopów wraz z 

oprogramowaniem dla radnych Zarząd Powiatu podjął gdy nastąpiła druga fala pandemii. To 

wszystko trwa, ponieważ musi być zachowana procedura, wybór odpowiedniego sprzętu, 

ustalenie oprogramowania, parametrów.  

Do dziś jeszcze funkcjonują powiaty, które nie zdecydowały się na taki krok.   

Zarząd chce przywiązywać dużą wagę do zrównoważonego rozwoju powiatu mławskiego,  

do stawiania na inwestycje w mieście i w każdej gminie. Zarząd Powiatu uznaje, że prawo do 

rozwoju, inwestycji, poprawy warunków życia mają mieszkańcy miasta Mławy ale  

i mieszkańcy poszczególnych gmin. Stąd też inwestycje w kolejnych gminach i dokumentacje 

w poszczególnych gminach, tak by łącznie swym zasięgiem obejmowały powiat mławski. 

Gminy muszą się rozwijać równomiernie, bo inaczej dojdzie do wyludniania się w niektórych 

gminach, do obniżania ich statusu.     

Przez ostatni rok czy dwa nie ma środków, na który można byłoby złożyć wniosek dotyczący 

budowy sali sportowej przy ZS Nr 4 w Mławie. Został złożony na pozyskanie 30% z rezerwy 

ale jest to mała kwota, bo trzeba byłoby zaciągnąć kredyt w wys. 6 000 000,00 zł. Dalej są 

szukane inne możliwości, żeby angażować jak najmniejsze środki własne. Jeśli na jedną 

inwestycję zaangażowane zostaną znaczące środki, to straci się zdolność inwestycyjną na 

wszystkie dokumentacje. Nie można nadmiernie obciążać budżetu kredytem. Dalej jest dużo 

zaległości na drogach. Transport odgrywa podstawową rolę w rozwoju miasta i gmin. Dlatego 

musi być znaczące angażowanie środków na inwestycje drogowe i remonty dróg. Mieszkańcy 

oczekują zdecydowanych, konkretnych działań.  

 

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że wszystkie zadania zawarte w Raporcie zostały zrealizowane w znacznym 

stopniu. Rolą samorządu powiatowego na przestrzeni 20 lat jest dbanie o rozwój powiatu, 

mieszkańców i przez te ponad 20 lat samorząd powiatu, samorządy gminne czy samorząd 

województwa to czyni. Wszystkie inwestycje wykonane w roku 2019,2020 realizowane były 

na podstawie dokumentacji wydanych pod koniec poprzedniej kadencji. Dobrze, że obecny 

Zarząd Powiatu realizował te zadania i efekt tego jest zapisany w Raporcie. Gdyby nie było 

tych dokumentacji i pozwoleń na budowę, to byłby straszny problem. Zarząd czy Pan Starosta 

wniósł ogromny wkład w pozyskiwanie środków zewnętrznych. Trzeba również zdawać sobie 

sprawę z tego, że środków jest ciągle za mało. Drogi, które zostaną wykonane, za kilkanaście 

lat trzeba remontować. Samochody ciężarowe, które przemieszczają się przez drogi 

powiatowe robią olbrzymie straty, bo nie są one przystosowane do transportu ciężkiego. 

Tworzone są dokumentacje, i być może uda się skorzystać ze środków unijnych, żeby te 

zadania zrealizować. Martwić może to, że dokumentacja techniczna na budowę sali sportowej 

przy ZS Nr 4 w Mławie była opracowana w 2018 r. a zadanie do dziś nie jest rozpoczęte. Nie 

można czekać w nieskończoność nie rozpoczynając tej inwestycji. Pan Starosta stwierdził, że 
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kondycja finansowa powiatu mławskiego jest dobra, więc nie ma co się bać, że nie zostaną 

osiągnięte wskaźniki. Jeśli w tym roku powiat nie otrzyma wsparcia finansowego na 

rozpoczęcie inwestycji budowy sali sportowej przy ZS Nr 4, to trzeba złożyć wniosek do 

Zarządu Powiatu o przeanalizowanie sytuacji finansowej powiatu, możliwości zaciągnięcia 

kredytu. Jeśli w tym roku udałoby się rozpocząć tą inwestycję, to być może w przyszłym 

powiat pozyskałby środki zewnętrzne i zadanie zostanie wykonane. Do ZS Nr 4 uczęszcza 

bardzo dużo uczniów a sala nie spełnia żadnych warunków do prowadzenia zajęć z 

wychowania fizycznego.  

Poprosił o analizę tej kwestii i przedstawienie na jednej z najbliższych Sesji jej wyników.  

 

Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta 

Stwierdził, że trzeba mieć na uwadze również wydatki związane z techniką. Niedawno 

wszystkie placówki oświatowe wystąpiły do Zarządu Powiatu z prośbą, żeby w arkuszach 

organizacyjnych, które zostały już wstępnie zatwierdzone uwzględnić osoby zajmujące się 

techniką komputerową w danych szkołach. Nauczyciele zajmujący się pracowniami 

komputerowymi nie dają rady z obsługą.     

  

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że Zarząd Powiatu starał się oszczędzać i to było widoczne, ponieważ 

100 000,00 zł. na zakup laptopów dla radnych pochodziło właśnie z oszczędności.  

Z perspektywy czasu łatwo powiedzieć, że można było coś wcześniej zrobić ale w tamtym 

czasie nikt nie wiedział co będzie za miesiąc czy za dwa.    

Trzeba zrobić wszystko, żeby pozyskać środki na budowę sali przy ZS Nr 4. Środki, które 

będzie można pozyskać z tego źródła to 3 000 000,00 zł. Trzeba się zastanowić czy 

inwestycję rozpocząć i zaciągać kredyt. Środki inwestycyjne na wydatki majątkowe ze źródeł 

powiatu są niewielkie. Nadwyżka budżetowa między wydatkami bieżącymi a dochodami 

bieżącymi nie jest duża.     

W Wydziale Komunikacji został wdrożony system internetowej rejestracji petentów. Można 

umówić się na konkretny dzień i godzinę, więc warto z tego systemu korzystać.    

Głosy, które padły na dzisiejszej Sesji Zarząd Powiatu weźmie pod uwagę. Zostanie złożony 

wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego na budowę sali sportowej przy ZS Nr 4 

Mławie.   

  

Pan Witold Okumski- Radny Powiatu Mławskiego 

Dodał, że warto zauważyć, iż w perspektywie niespełna 3 lat zadłużenie powiatu mławskiego 

spadło o ponad 6 000 000,00 zł. W czasie tak rozlegle prowadzonych inwestycji powiat 

mławski nie zaciągnął żadnych kredytów. Zarząd Powiatu podchodzi do tego ambitnie, nie 

wyda zaoszczędzonych środków na jedną inwestycję tylko najpierw pozyska środki a wtedy 

dołoży własne środki, żeby żadna inwestycja nadmiernie nie obciążyła budżetu powiatu na 

dłuższy okres.  

 

 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Mławskiego wotum 

zaufania. 

 

Rada Powiatu Mławskiego 13 głosami ,,za” oraz 6 głosami ,,wstrzymującymi się”  podjęła 

uchwałę Nr XXVI/192/2021 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Mławskiego wotum 

zaufania.     
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Ad. 6  

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2020 rok: 

a) przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu przez Przewodniczącego 

Zarządu, 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Przedstawiła sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2020 rok.  

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 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 
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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%. 

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%.  

Wykaz jednostek budżetowych, które upoważnione zostały do gromadzenia na 

wydzielonym rachunku dochodów:  

1. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie  

2. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie  

3. Bursa Szkolna w Mławie  

Łącznie za rok 2020 w powiecie mławskim osiągnięto wpływy na wydzielonych rachunkach 

dochodów w łącznej wysokości 104.915,36 zł na planowane 160.550,00 zł, co stanowi 

65,35% planu. Plan wydatków tj. przeznaczenie dochodów ustalony został na poziomie 

160.550,00 zł, zrealizowany na kwotę 104.915,36 zł, co stanowi 65,35%. Na koniec roku 

budżetowego nie pozostały środki na wydzielonych rachunkach dochodów, stąd we 

wszystkich jednostkach stan środków pieniężnych jest zerowy. We wszystkich jednostkach 

wydatki z rachunku dochodów dokonywane były w oparciu o sporządzony plan finansowy 

dochodów i wydatków nimi finansowanych i były realizowane do wysokości kwot 

zgromadzonych dochodów. 

 

 

b) zapoznanie się z opinią RIO do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Mławskiego za 2020 rok, 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Przedstawiła uchwałę Nr 3.e./40/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania 

opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mławskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu 

za 2020rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

c) wysłuchanie opinii stałych komisji Rady o wykonaniu budżetu, 
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Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Poinformował, że Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wyraziła pozytywną 

opinię do sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Powiatu 

Mławskiego za 2020 r. w zakresie działania Komisji. 

  

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej wyraziła pozytywną opinię do 

sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego za 

2020 r. w zakresie działania Komisji. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

Poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wyraziła pozytywną opinię 

do sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego 

za 2020 r. w zakresie działania Komisji. 

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, 

Transportu i Dróg  

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

wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego Powiatu Mławskiego za 2020 r. w zakresie działania Komisji. 

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Spraw Regulaminowych  

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

Regulaminowych wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego za 2020 r. 

 

d) dyskusja,   

 

Pan Jacek Szlachta- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że w zakresie działania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej rok 2020 był 

rokiem dobrym, ponieważ w dziale 851- Ochrona Zdrowia wydatki zostały wykonane na 

poziomie 100%. Szpital uzyskał zyski w wys. 364 694,74 zł., nie wchodzą one do budżetu 

powiatu mławskiego, natomiast trzeba ten wynik pochwalić. W dziale 852- Pomoc Społeczna 

wydatki zostały wykonane w 100%. W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej wydatki zostały wykonane w 100%. W dziale 855- Rodziny zastępcze wydatki 

zostały wykonane w 93,3%. Wszystkie jednostki organizacyjne takie jak Zespół Ośrodków 

Wsparcia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Domy Dziecka, 

Środowiskowy Dom Samopomocy przychody i wydatki wykonały powyżej 95%. Wszystkie 

te jednostki nie mają należności wymagalnych. Na pewno w roku 2021 będą problemy w 

Dziale 855 Rodziny zastępcze- działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że w roku 2020 było wiele obaw o rynek pracy. Powiatowy Urząd Pracy miał 

do dyspozycji 26 000 000,00 zł. Bezrobocie w powiecie mławskim jest na poziomie 6,2%, 

więc jest to sytuacja stabilna. Powiatowy Urząd Pracy sięgnął także po środki zewnętrzne i 

uzyskał środki ponad 6 000 000,00 zł.       

Trzymiesięczna kontrola z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Starostwie Powiatowym, 

wypadła bardzo dobrze. Kompleksowo kontrolowany był rok 2019. 
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Podziękował Pani Skarbik, pracownikom Wydziału Finansowo- Budżetowego oraz 

pracownikom sporządzającym Raport o stanie Powiatu.  

 

 

 

Pan Witold Okumski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że rok 2020 był trudny dla mieszkańców, rodzin, które doświadczyły problemów 

związanych z covidem, izolacją, problemów zdrowotnych. Zarząd Powiatu podjął decyzję  

o licznych remontach w instytucjach oświatowych. Na wszystkie zadania remontowe 

przeznaczono kwotę ok. 2 000 000,00 zł. Tamten rok był trudny dla przedsiębiorców, 

szczególnie dla małych firm. Zarząd nie tylko wyremontował jednostki, ale też przyczynił się 

do tego, że ratował małe, rodzinne firmy. Poza tym Zarząd Powiatu przeznaczył znaczące 

środki finansowe dla szpitala. Było to związane ze zwiększonymi zadaniami ale też troską o 

zdrowie mieszkańców powiatu Mławskiego. Na ten cel przeznaczono środki w wys. 

600 753,00 zł.    

 

Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta 

Dodał, że Zarząd Powiatu dokonał zakupów inwestycyjnych dla Powiatowego Zarządu Dróg. 

Zarząd Powiatu stara się, żeby drogi i pobocza uporządkowywać. Poza tym Zarząd 

przeznaczył znaczne środki dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Sala gimnastyczna przy ZS Nr 4 w 

Mławie zostanie na pewno zrealizowana w tej kadencji. Trzeba jednak najpierw pozyskać 

środki  z zewnątrz. Taki został przyjęty harmonogram prac na Zarządzie Powiatu.    

  

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że obecnie jest zapaść demograficzna, starsze roczniki odchodzą na emeryturę, niż 

demograficzny wchodzi na rynek pracy. Na rynku pracy są też pracownicy spoza Unii 

Europejskiej. Wskutek wzrostu pensji minimalnej spełnione jest kryterium godziwej 

minimalnej płacy dla ogółu pracowników ale po tych latach uskrajniło się to. Obecnie pensja 

minimalna jest tak duża, że pracownicy administracyjni czy pracownicy obsługi z większym 

stażem zaczynają być traktowani nierówno, a nawet jest to forma dyskryminacji. Trzeba 

zwrócić na ten problem uwagę, bo ona cały czas narasta.    

  

 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Odczytał projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

2020 rok, a następnie przystąpił do procedury głosowania. 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 18 głosach ,,za” oraz 1 ,,wstrzymującym” podjęła uchwałę  

Nr XXVI/193/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok (w głosowaniu udział brało 19 radnych) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

f) złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Mławskiego, 
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Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Poinformował, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Mławskiego na posiedzeniu w dniu  

19 maja 2021 r. jednogłośnie (5 głosów ,,za”) wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu przez 

Zarząd Powiatu Mławskiego budżetu za 2020 rok oraz wystąpiła do Rady Powiatu 

Mławskiego z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Mławskiego absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 rok. 

 

 

g) wysłuchanie opinii RIO w Warszawie Zespół w Ciechanowie o wniosku Komisji 

Rewizyjnej, 

 

Pani Jolanta Karpińska- Radna Powiatu Mławskiego 

Odczytała opinię RIO w Warszawie Zespół w Ciechanowie o wniosku Komisji Rewizyjnej 

wraz z uzasadnieniem. 

Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr 3.f./83/2021 Składu Orzekającego z dnia  

21 maja 2021 roku wyraziła pozytywną opinię w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Mławskiego z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. 

 

 

h) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Mławskiego, 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Przystąpił do procedury głosowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu Mławskiego. 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 13 głosach ,,za” oraz 6 ,,wstrzymujących się” przyjęła 

wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Mławskiego.  

(w głosowaniu udział brało 19 radnych) 

 

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Mławskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego 

z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok, a następnie przystąpił do procedury 

głosowania nad projektem uchwały w przedmiotowej sprawie. 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 13 głosach ,,za” oraz 6 ,,wstrzymujących się” podjęła 

uchwałę Nr XXVI/194/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Mławskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. (w głosowaniu udział brało 19 

radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 
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Podziękował za udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego. Rok 2021 

przedstawia się zdecydowanie lepiej niż poprzedni. W tej chwili wydatki majątkowe 

przekraczają 50 000 000,00 zł. a dopiero jest połowa roku.   

Poinformował, że w dniu wczorajszym został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem 

Zasłużonych. Pan Prezydent Andrzej Duda prosił, żeby przekazać Państwu radnym, 

samorządowcom życzenia i słowa, niezależnie od opcji politycznej. Pan Prezydent dodał, że 

każdy radny i samorządowiec codziennie myśli, żeby dobrze służyć i co dobrego zrobić dla 

każdego mieszkańca, którego reprezentuje.      

Ad. 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. Z dotacji 

celowych z budżetu Państwa, które były przeznaczone na COVID-19 w jednostkach 

organizacyjnych powiatu, które pracują na dotacjach celowych rządowych wpłynęła kwota 

235 654,00 zł. Pozyskano również środki unijne na ten cel w wysokości 386 333,00 zł.  

W zakresie przeciwdziałania COVID-19 uzyskano środki w wysokości 6 854 838,00 zł z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jednostki organizacyjne z uwagi na panującą 

sytuację mogły występować do ZUS-u o umorzenie składek lub zwolnienie z tych składek.  

Z tego tytułu pozyskano więc środki w wysokości 170 126,00 zł. Jeżeli chodzi o stronę 

wydatkową to łącznie na zapobieganie i zwalczanie skutków COVID-19 poniesiono wydatki 

w wysokości 1 892 058,00 zł.  

Powiat Mławski wydatkował ze środków własnych 347 999,00 zł., z czego dla SPZOZ była 

dotacja w wysokości 153 000,00 zł ze środków własnych. We wszystkich jednostkach 

organizacyjnych na maseczki, płyny dezynfekujące  wydatkowano kwotę 194 999,00 zł.  

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 powiatu 

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

Głużek-Rumoka. 

Z 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. 

 

Ad. 8.  

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.   

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu dofinansowaniu  

z rezerwy subwencji ogólnej w wys. 2 666 193,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. ,,Rozbiórka 

istniejącego mostu i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z 
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rozbudową drogi dojazdowej Szreńsk- Radzanów, zwiększa się dochody majątkowe w wys. 

2 666 193,00 zł. na powyższe zadanie inwestycyjne.  

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Spraw Regulaminowych  

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

Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała Autopoprawkę do projektu uchwały Rady 

Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego.  

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjęła Autopoprawkę do projektu uchwały Rady 

Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego.   

(w głosowaniu udział brało 18 radnych) 

 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego wraz z Autopoprawką.   

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy  zmiany limitów 

nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2021-2026 w 

następujących przedsięwzięciach: 

- zmiana limitu wydatków w latach 2021-2022 przy realizacji przedsięwzięcia pn. 

,,Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu 

mławskiego” w ramach wydatków bieżących. Projekt realizowany jest z programu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wys. 

nakładów finansowych 1 469 839,00 zł. na lata 2020-2022, które po wprowadzonych 

zmianach uległy zwiększeniu o kwotę 88 927,32 zł. do poziomu 1 558 765,32 zł.  

W roku 2021 następuje zwiększenie budżetu projektu o kwotę 46 281,12 zł. w roku 2022 o 

kwotę 42 646,20 zł. Zwiększenie związane jest ze wzrostem wysokości stypendium 

stażowego i szkoleniowego, stąd zwiększenie budżetu projektu o powyższą kwotę.  

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Spraw Regulaminowych  

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

Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/195/2021 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego wraz z Autopoprawką. (w 

głosowaniu udział brało 18 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 10.  

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 

uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021. 

 

Autopoprawka został przedstawiona w punkcie 8.  
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Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Spraw Regulaminowych  

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

Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała Autopoprawkę do projektu uchwały Rady 

Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 

2021. 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjęła Autopoprawkę do projektu uchwały Rady 

Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 

2021.(w głosowaniu udział brało 18 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 

2021 wraz z Autopoprawką.  

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 306 187,97 zł.  

i zmniejsza się o kwotę 54 587,88 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o 251 600,09 zł. 

(per saldo), dochody majątkowe pozostają na niezmienionym poziomie. 

Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 361.350,99 zł i zmniejsza się o kwotę  

381 201,83 zł (per saldo 19 850, 84 zł),w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę  

280 149,16 zł (per saldo),wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 300 000,00 zł. 

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

do projektu uchwały.  

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Spraw Regulaminowych  

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

Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/196/2021 w sprawie 

zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021 wraz z Autopoprawką. (w 

głosowaniu udział brało 18 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 12 

Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między 

sesjami. 

Jeśli byłyby pytania, to postara się udzielić odpowiedzi.  

 

 

Ad. 13 

Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 
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Poinformował, że do chwili obecnej w powiecie mławskim na covid- 19 zachorowało 3755 

osób, zmarły 173 osoby, jest 3626 ozdrowieńców. W maju zachorowało 26 osób. Dynamika 

zachorowań zdecydowanie maleje.    

Ostatnie ognisko ptasiej grypy było 16 maja w Szydłowie. Kury i jaja zostały zutylizowane, 

trwają jeszcze prace z obornikiem.     

 

Pan Tomasza Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że trwają prace nad Strategią Rozwoju Powiatu. Zapytał, czy będą 

zorganizowane spotkania, w których radni będą mogli uczestniczyć?  

Od maja młodzież zaczęła wracać do szkół średnich a z tym związane są też kwestie 

komunikacyjne. W maju nie wszystkie linie działały, czy w czerwcu będą działać wszystkie 

linie?    

  

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że jeśli chodzi o Strategię Rozwoju Powiatu trzeba było rozwiązać umowę  

i nałożyć karę na poprzednią osobę, która wygrała przetarg nie wykonując swojej pracy  

w czasie. Spotkania, debaty z radnymi będą organizowane w zależności od sytuacji 

covidowej.  

Jeśli chodzi o linie autobusowe, to nie ma informacji, aby stan, który był wcześniej będzie 

zachwiany. Główny przewoźnik zapewniał, że będzie podtrzymywał wszystkie linie chociaż 

nie jest łatwo.  

 

Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta     

Poinformował, że stoi na czele Komitetu Budowy Pomnika Księdza Skierkowskiego. Można 

zakupić cegiełki wspierające to działanie. Planowane odsłonięcie tego pomnika zaplanowane 

jest na 11 września br. Ksiądz Skierkowski urodził się w Głużku w roku 1888. W nocy z 6 

na 7 marca 1941 r. został aresztowany i w tym roku zmarł. Jest to wybitna postać, którą 

warto upamiętnić.  

 

 

Ad. 14 

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

między sesjami. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że do Rady Powiatu Mławskiego nie wpłynęły żadne pisma.  

 

Ad. 15 

Zamknięcie obrad XXVI Sesji. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Z okazji Dnia Samorządowca złoży wszystkim życzenia.  

O godz. 17
15

 zamknął obrady XXVI Sesji Rady Powiatu Mławskiego, podziękował radnym  

i zaproszonym gościom za udział w Sesji. 

  

  

                                                                                               Przewodniczący Rady Powiatu  

                                                                                                        

                                                                                                               Jan Łukasik   
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Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

10.06.2021 r.  

  
 


