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Br. 0012.5.2021 

Protokół Nr 27/2021 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 25 czerwca 2021 roku, 

pod przewodnictwem 

Pani Barbary Stańczak – Przewodniczącej Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji 

Otworzyła dwudzieste siódme posiedzenie Komisji, powitała członków Komisji oraz 

zaproszonych gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji 

Stwierdziła, że stan liczbowy Komisji – wynosi 5 osób, w posiedzeniu bierze udział                                    

3 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 26/2021. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie o stanie zatrudnienia i 

bezrobocia w odniesieniu do pandemii wywołanej korona wirusem SARS-CoV-2 w 

Powiecie Mławskim. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Gminy Wiśniewo w 2021 roku. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie Zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 

uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą 

Komisji. 
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Punkt 5 

Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie o stanie zatrudnienia i 

bezrobocia w odniesieniu do pandemii wywołanej korona wirusem SARS-CoV-2 w 

Powiecie Mławskim. 

 

Pan Witold Żerański – Dyrektor PUP w Mławie 

Poinformował, że Informacja składa się z 3 części: przedsiębiorczość w powiecie mławskim, 

bezrobocie w powiecie mławskim oraz programy i projekty PUP w Mławie. 

Od grudnia 2020 roku do kwietnia bieżącego roku powstały w naszym powiecie 122 

podmioty gospodarcze. W ubiegłym roku pomimo pandemii wykorzystaliśmy środki w 

99,8%. Na dzień dzisiejszy mamy już 40% środków zrealizowanych. Najczęściej 

wykorzystywane są środki na prace interwencyjne i doposażenia stanowisk.  

Od 1 kwietnia 2020 doszły dodatkowe zadania związane z tarczą antykryzysową. Miała ona 

formę: 

− dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów 

gospodarczych w następstwie wystąpienia Covid-19. 

− dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w 

przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia Covid-19. 

− pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikro przedsiębiorcy, 

− dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

− dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczna dla kościelnej osoby prawnej, 

− dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro/ 

małego przedsiębiorcy, 

− dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy. 

W sumie do ostatniego dnia czerwca wydaliśmy kwotę ponad 30 000 000,00 zł. Łącznie 

wpłynęło do PUP 5200 wniosków, które złożyło ok. 4 700 podmiotów gospodarczych. Do 

końca kwietnia umorzyliśmy 2 966 pożyczek.  

W ubiegłym roku pomimo pandemii wydaliśmy 349 000,00 zł na Krajowy Fundusz 

Szkoleniowy i przeszkoliliśmy 291 osób (pracodawców i pracowników). W tym roku 

pozyskaliśmy kwotę 398 000,00 zł i były już dwa nabory, gdzie wpłynęły 133 wnioski. 

Od października ubiegłego roku PUP zajął się Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. W ubiegłym roku udzielone zostały dwie pożyczki i zapewniono prace 

interwencyjne. W tym roku zostały złożone 2 wnioski od osób niepełnosprawnych na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

W miesiącu maju br. PUP przeprowadził badanie ankietowe wśród pracodawców z terenu 

powiatu mławskiego. Celem badania było zebranie informacji na temat kondycji 

przedsiębiorstw oraz wpływu pandemii COVID-19 na ich funkcjonowanie. Zapytaliśmy także 

o zainteresowanie pracodawców formami współpracy, które można zaproponować 

przedsiębiorcom planującym zatrudnienie pracownika. Udzielono następujących odpowiedzi: 

− staż – 13 podmiotów, 

− prace interwencyjne – 15 podmiotów, 

− refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 14 podmiotów, 
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− Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 18 podmiotów, 

− Dofinansowanie zatrudnienia osób z niepełno sprawnościami PFRON – 5 podmiotów. 

W przypadku stopy bezrobocia w powiecie mławskim w latach 2019-2020 nastąpił niewielki 

jego wzrost – 0,5% (130 osób). Co do struktury bezrobocia to nie ulega ona zmianie, 

najwięcej jest kobiet i osób z terenów wiejskich. 

W ubiegłym roku PUP realizował 7 Programów na kwotę ok. 7 000 000,00 zł. W tym roku 

realizujemy 4 Programy na kwotę ok. 6 940 000,00 zł. Na ten moment złożyliśmy również 

wniosek w ramach Programu pilotażowego na kwotę ok. 1 000 000,00 zł przeznaczony dla 

kobiet z obszarów wiejskich (35 osób).  

W tym roku w PUP została przeprowadzona reorganizacja i w grupie pracowników mamy 3 

osoby zajmujące się coachingiem. Wprowadzony został Klub Seniora i we wrześniu zostanie 

wydany informator dla szkół podstawowych o kierunkach kształcenia.  

 

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji 

Zapytała – Jak wygląda sytuacja przedsiębiorców, którzy zajmują się gastronomią i prowadzą 

sale weselne? Czy dla nich jest tylko ta pomoc jednorazowa w wysokości 5 000,00 zł? Jak 

wygląda kwestia kredytów branych na budowę tych sal? 

 

Pan Witold Żerański – Dyrektor PUP w Mławie 

Odpowiedział, że przedsiębiorcy otrzymają tę kwotę 5 000 zł i jeżeli te osoby zatrudniają 

dodatkowo pracowników to mogą otrzymać jeszcze ok. 7 000,00 -8 000,00 zł w ratach przez 

3 miesiące. Oprócz tego, firmy te mogą ubiegać się o pomoc do Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy gdzie są formy wsparcia wielokierunkowego np. do ZUS-u o przestojowe. W powiecie 

mławskim nie było przypadku, aby jakaś firma gastronomiczna czy restauracja zgłosiła 

upadłość.  

 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że w skali całego kraju jest jeszcze Fundusz Rozwoju, ale tam jest pomoc w 

formie subwencji.  

 

Pan Henryk Antczak – Członek Komisji 

Zapytał – W pewnym momencie podczas pandemii była sugestia żeby wójtowie i 

burmistrzowie zwalniali przedsiębiorców z podatku od nieruchomości i czy oni składając 

wnioski do PUP informowali o tym że otrzymali od wójta/burmistrza jakąś pomoc? Czy ma 

Pan Dyrektor informację ilu wójtów i jakie kwoty zostały udzielone w ramach pomocy 

przedsiębiorcom?  

 

Pan Witold Żerański – Dyrektor PUP w Mławie 

Odpowiedział, że Powiatowy Urząd Pracy w Mławie nie otrzymał takich informacji. Takie 

dane nie były potrzebne do otrzymania pomocy. 

 

Pan Henryk Antczak – Członek Komisji 

Poinformował, że można wystąpić o ogólną informację jaka pomoc została udzielona i w 

jakim zakresie.  

 

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji 

Poinformowała, że bardzo ciekawą formą pomocy dla szkół będzie informator o kierunkach 

kształcenia. Pandemia sprawiła, że nie odbywały się żadne targi edukacyjne przez co dzieci 

straciły możliwość bliższego zapoznania się z nimi.  
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Pan Witold Żerański – Dyrektor PUP w Mławie 

Odpowiedział, że PUP wrócił już do formy organizowania targów. Natomiast jeżeli chodzi o 

coaching prowadzony jest w dwóch formach – zarówno zdalnie, jak i bezpośrednio. Do 15 

sierpnia planuje się publikację tego informatora.  

 

 

Punkt 6 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Gminy Wiśniewo w 2021 roku. 

 

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta  

Poinformował, że Wójt Gminy Wiśniewo zwrócił się do Starosty Mławskiego z prośbą 

o dofinansowanie budowy pomnika Księdza Kanonika Władysława Skierkowskiego. 

Miejscem usytuowania pomnika będzie działka należąca do Gminy Wiśniewo położona  

w miejscowości Bogurzyn. Pomnik będzie przedstawiał całą postać Księdza Kanonika w skali 

1:1. Pomoc zostanie udzielona w formie dotacji celowej w wysokości 7 000,00 zł. 

Odsłonięcie pomnika zaplanowane jest na dzień 11 września br. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Wiśniewo w 2021 roku. 

 

Punkt 7 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

 

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski 

Poinformował, że na zadanie pn. „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu na 

rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej Szreńsk-Radzanów”, po 

rozstrzygnięcie przetargu, kwota na jego realizację jest wyższa o 2 320 000,00 zł. Okazało 

się, że firmy drogowe, które składały wnioski musiały dać podzlecenie firmom które zajmują 

się mostami. Koszty drogowców praktycznie nie wzrosły, natomiast koszt stali walcowanej 

konstrukcyjnej do budowy mostów wzrósł o 180%. W tej chwili unieważniono przetarg i 

mamy nadzieję, że jakaś inna firma zaproponuje lepszą ofertę.  

Jeśli chodzi o SPZOZ Mława to szpital wystąpił o wsparcie w wysokości 2 000 000,00 zł. 

Powiat natomiast chce przekazać środki szpitalowi tylko na 3 projekty funkcjonalno-

użytkowe dotyczące SOR-u i Specjalistycznych Poradni, po to aby Dyrektor SPZOZ 

przygotował stosowane dokumenty i mógł starać się o środki zewnętrzne. Za kwotę 41 000,00 

zł. zostanie zakupiony dla szpitala również kardiomonitor.  

Kolejny planowany wydatek będzie dotyczył odwodnienia budynków na ul. Wyspiańskiego w 

Mławie i kwota która zostanie przeznaczona na ten cel będzie wynosić 368 000,00 zł. 

Zrobiona została tam iniekcja starego korektora, ale z inspekcji wynika, że nie da się go 

uaktywnić dlatego potrzebna będzie wymiana. Planujemy także za Wydziałem Komunikacji 

stworzyć ok. 9 miejsc parkingowych. Na to wszystko zostanie sporządzony projekt, który 

pozwoli wszystkie te remonty zrobić w kategorii inwestycji. 

Z rezerwy budżetu na Domy Dziecka przeznaczyliśmy kwotę 170 000,00 zł. 

 

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta  

Poinformował, że Wojewoda Mazowiecki zgodził się na zwiększenie liczby dzieci 

umieszczanych w Domu Dziecka z terenu powiatu mławskiego.  
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Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski 

Poinformował, że z rezerwy będziemy chcieli przeznaczyć jeszcze środki na remonty łazienek 

w naszych szkołach. Remontu będzie wymagać także w najbliższym czasie pracownia 

chemiczna w LO w Mławie.  

 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że na rok 2022 wprowadzane jest nowe przedsięwzięcia, z terminem 

rozpoczęcia realizacji na rok 2021 na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej –Kuklin” 

dokumentacja wyniesie 150 000,00 zł i 50% tej kwoty zapewni Gmina Wieczfnia Kościelna i 

50% powiat. Wszystkie inne dokumentacje, które były wpisane na rok 2022 już są po 

przetargach, w związku z czym dokonujemy korekty w WPF. Rok 2022 w zakresie tych 

wszystkich dokumentacji oprócz Wieczfni są już przygotowane do budżetu na rok 2022.   

 

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski 

Poinformował, że mamy problem z jedną dokumentacją tj. na terenie gm. Strzegowo. Osoba, 

która miała ją sporządzić niestety nie wyrobiła się w terminie, dlatego musieliśmy zacząć 

naliczać kary. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

 

Punkt 8 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały 

Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021.  

 

Punkt 9 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pan Henryk Antczak – Członek Komisji 

Zapytał – Czy została podpisana umowa odnośnie inwestycji na Wyszynach? 

 

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski 

Odpowiedział, że Pan Nowakowski spełnił wszystkie wymagania i to z nim zostanie 

podpisana umowa. Koszt będzie wynosił ok. 5 000 000,00 zł. W związku z tym powstaną 

nam pewne oszczędności i będziemy chcieli przedłużyć zakres działania tego projektu, żeby 

w jego ramach zrobić więcej. 

  

Punkt 10 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji 

Zamknęła dwudzieste siódme posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Spraw 

Regulaminowych, podziękowała radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu 

 
Przewodnicząca Komisji 

                                                                                                                       /-/   Barbara Stańczak 
Sporządziła: 

Monika Lazarska -29.06.2021 
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