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Br. 0012.5.2021 

Protokół Nr 24/2021 

z posiedzenia Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 17 czerwca 2021 roku 

pod przewodnictwem 

Pani Elżbiety Bieńkowskiej – Przewodniczącej Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji 

Otworzyła dwudzieste czwarte posiedzenie Komisji i powitała członków Komisji oraz 

zaproszonych gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji 

Stwierdziła, że w posiedzeniu bierze udział 6 członków Komisji, wobec czego obrady są 

prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 23/2021. 

 

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 na temat przebiegu i efektów realizowanego przez ZS Nr 1 w Mławie 

projektu pn. ,,Zagraniczne staże szansą na wsparcie kluczowych zawodów ZS Nr 1 w 

Mławie”.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia 

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

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą 

Komisji. 
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Punkt 5 

Informacja na temat przebiegu i efektów realizowanego przez ZS Nr 1 w Mławie 

projektu pn. ,,Zagraniczne staże szansą na wsparcie kluczowych zawodów ZS Nr 1 w 

Mławie”.  

 

Pani Urszula Makowska – Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie 

Poinformowała, że ZS Nr 1 jest w trakcie realizacji projektu POWER+, natomiast od 

następnego roku rozpocznie się program ERASMUS, gdzie na jego realizację otrzymaliśmy 

akredytację do 2027 roku.  

W 2021 roku, 40 naszych uczniów wraz z 3 opiekunami wyjechało na 2 tygodniowy staż do 

Grecji. We wniosku, który składaliśmy wprowadzony został również zapis, że Dyrektor 

placówki ma możliwość przeprowadzić wizytę studyjną w miejscu odbywania przez młodzież 

stażu i z takiej możliwości skorzystaliśmy. Dyrektor ma również możliwość przyprowadzić 

ze sobą osobę, której pokaże funkcjonowanie i działanie tego projektu.  

W momencie przyjazdu naszej grupy do Grecji została zdjęta kwarantanna dla przyjezdnych, 

natomiast wymagana była zgoda policji na poruszanie się, którą dostaliśmy. Młodzież więc 

mogła wyjeżdżać do miejsc odbywania stażu jak również zwiedzać zabytkowe miejsca. Testy 

na koronawirusa przeprowadzane były przed przyjazdem do Grecji jak również przed 

powrotem do Polski.  

Po powrocie do kraju, koordynator projektu przeprowadził zarówno rozmowy z młodzieżą jak 

i ankietę ewaluacyjną dotyczącą odbytego stażu. W kolejnym roku planujemy wyjazd 

naszych uczniów na staż do Włoch. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji 

Zapytała, jak pod względem zawodowym uczniowie skorzystali z tego wyjazdu? 

 

Pani Urszula Makowska – Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie 

Odpowiedziała, że po przyjeździe okazało się, że w jednej z firm w której nasi uczniowie 

mieli mieć przeprowadzony staż został wprowadzony zakaz wpuszczania osób z zewnątrz.  

Po naszej interwencji u partnera tej firmy w Polsce, po 2 dniach młodzież mogła zacząć 

praktyki. Na stażu informatycznym uczniowie mogli poznać nowe technologie, tworzyli 

strony wirtualne lub je projektowali. Jeżeli zaś chodzi o młodzież odbywających staż z 

zakresu budownictwa, mogli oni zapoznać się z najnowszą technologią i zdalnie sterowanym 

sprzętem. Nasza szkoła realizuje również projekt „Przyszłość zawodowa”, w której mamy 

możliwość wysyłać uczniów na różne kursy i szkolenia, które również są związane z 

kierunkami ich kształcenia zawodowego. 

Projekt ,,Zagraniczne staże szansą na wsparcie kluczowych zawodów ZS Nr 1 w Mławie” 

obejmował także lekcje kultury greckiej jak również lekcje języka angielskiego. 

W rekrutacji do tego projektu brana pod uwagę była ocena z zachowania i z przedmiotów 

zawodowych. W rekrutacji mogli brać również uczniowie z klas I.  

 

 

Pan Tomasz Chodubski – Członek Komisji 

Zapytał, czy uczniowie również ponosili jakieś koszty związane z tym projektem? 

 

Pani Urszula Makowska – Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie 

Odpowiedziała, że uczniowie nie ponosili żadnych kosztów.  
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Pan Tomasz Chodubski – Członek Komisji 

Zapytał, jak funkcjonowała szkoła w okresie pandemii pod względem prowadzenia zajęć 

zdalnych i czy wszyscy uczniowie uczestniczyli w tych zajęciach? Jak realizowane były w 

tym czasie praktyki? 

 

Pani Urszula Makowska – Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie 

Odpowiedziała, że problemem było kształcenie zawodowe. Jeśli chodzi o informatyków to 

różne schematy można przesłać, ale w przypadku pracy na różnych urządzeń komputerowych 

nie da się tego zrobić zdalnie. Taka sama sytuacja dotyczyła również innych branży jak  np. 

budownictwo. Nauczyciele także sami sygnalizowali potrzebę uruchomienia zajęć 

stacjonarnych, gdyż większość lekcji wymaga praktyki a zajęcia zdalne nie są w stanie 

zastąpić osobistego uczestnictwa na zajęciach. W momencie, gdy praktyki zostały 

przywrócone nasi uczniowie mogli wrócić do szkoły. Jeżeli zaś chodzi o uczestnictwo w 

lekcjach zdalnych, to na ile uczniowie mogli, ze względu na to, że niektórzy z nich zaczęli już 

pracę, to uczestniczyli w tych zajęciach.  

Powiadomiła, że przygotowuje się do napisania pisma dotyczącą zapłaty dla nauczycieli za 

tzw. dni dyrektorskie i o zapłatę w te dni za godziny ponadwymiarowe. Chcemy ustalić jakie 

są warunki obliczenia i wypłaty tego wynagrodzenia wprowadzonego rozporządzeniem, które 

określiło, że dziś to Dyrektor szkoły decyduje o dniach wolnych. Tak więc Dyrektor szkoły 

podstawowej ma do dyspozycji 8 dni, Szkoły Branżowej 6 dni, Szkoły Techniczne i Liceum 

do 10 dni. Nauczyciel na początku roku szkolnego podejmuje uchwałę i po zaopiniowaniu 

przyznawane są dni wolne. Nie są to więc efektywnie przepracowane godziny i nie ma w te 

dni zapłaty. W naszej szkole za te godziny ponadwymiarowe nie zostało wypłacone 

wynagrodzenie, jednakże spotkaliśmy się z głosami, że w niektórych szkołach te 

wynagrodzenie wypłacono. Dlatego chcemy aby we wszystkich jednostkach warunki 

wypłacenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe były jednakowe.  

 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że wszystkie te kwestie reguluje Regulamin wynagradzania nauczycieli za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźne zastępstw, który był uchwalony w 2009 roku. W 

Regulaminie jest określone, że nauczycielowi wypłaca się za nadgodziny ponadwymiarowe, 

które są faktycznie zrealizowane i przepracowane. Każdy nauczyciel ma ustalone pensum i to 

zależy od przedmiotów, które prowadzi. Wszystkie godziny ponad pensum to są godziny 

ponadwymiarowe i wchodzę one w tzw. dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

To nie jest dzień wolny od pracy. Każdy nauczyciel stosownie do pensum ma na każdy dzień 

do wypracowania odpowiednią liczbę godzin. Na maturze nauczyciel uczestniczący w zespole 

nadzorującym ma ustaloną liczbę godzin pracujących. Natomiast nie wypracowuje godzin 

ponadwymiarowych, chyba że dyrektor zobowiąże do innych czynności, które są związane 

np. z opieką nad młodzieżą. Rozporządzenie te dotyczy wszystkich typów szkół. Rada 

pedagogiczna podejmuje uchwałę i zarządza które dni są wolne od zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych i dotyczy to głównie egzaminów. Nigdzie nie ma zapisu, że jest to dzień 

płatny czy niepłatny. Jest zapis że godziny ponadwymiarowe to są godziny faktycznie 

przepracowane. Są od tego również wymienione odstępstwa, które również zawarte są w tym 

Regulaminie. W Dzień Edukacji Narodowej wypłaca się nauczycielowi godziny 

ponadwymiarowe. Przy nauczaniu indywidualnym do 3 dni nieobecności dziecka wypłaca się 

wynagrodzenie ponadwymiarowe. Powyżej 3 dni nieobecności dziecka nie wypłaca się 

wynagrodzenia za nauczanie indywidualne.   

 

 

 



4 
 

Pani Urszula Makowska – Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie 

Odpowiedziała, że nie może być takiej sytuacji, że niektóre szkoły nie stosują się jednakowo 

do tego Regulaminu.  

 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że mamy jeden Regulamin na cały organ i wszystkie szkoły powinny 

stosować go jednakowo. Na spotkaniu z Dyrektorami mławskich szkół, było powiedziane że 

nie wypłaca się takiego wynagrodzenia.  

 

Pani Urszula Makowska – Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie 

Odpowiedziała, że brak jest jednoznacznego zapisu w Regulaminie. Nasze oczekiwanie są 

takie, żeby był to jasny i określony zapis. Pani Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia odnosi 

się do Regulaminu z 2009 roku, ale w tym czasie nie było dni dyrektorskich, natomiast były 

to dni wynikające z organizacji pracy szkoły przesłane przez Ministerstwo.  

 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że zapisy są w Regulaminie i jeżeli Dyrektor ma jakieś wątpliwości co do 

treści może zwrócić się na piśmie o interpretację do Radcy Prawnego. Natomiast Dyrektorzy 

we wszystkich szkołach powinni ten Regulamin stosować jednakowo. 

 

Michał Danielewicz – Członek Komisji 

Poinformował, że jeżeli nauczyciel jest gotowy do pracy ale jej nie świadczy w danym dniu to 

dostaje wynagrodzenie z etatu. A godziny ponadwymiarowe, będą wtedy jeżeli Dyrektor 

zleciłby dodatkowo opiekę nad dziećmi w tym dniu.  

 

Pani Urszula Makowska – Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie 

Poinformowała, że wcześniej był zapis, że jeśli nauczyciel wyraża gotowość do pracy i były 

egzaminy to były to dni płatne. W tej chwili nauczyciel nie ma gotowości, gdyż na początku 

wrześnie podejmuje uchwałę, że w tym dniu nie będzie pracował.  

 

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta 

Poinformował, że temat ten zostanie przez nas wyjaśniony. Są określone jasne wytyczne 

dotyczące godzin ponadwymiarowych i Dyrektorzy wszystkich szkół powinni się do nich 

stosować. Po sprawdzeniu przekażemy szkołom jasną odpowiedź. 

 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że ten temat był analizowany razem z Dyrektorami szkół i jednoznacznie 

było stwierdzone że godziny ponadwymiarowe są to godziny efektywnie wypracowane. 

 

Punkt 6 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia 

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

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji 

Poinformowała, że wójt Gminy Wiśniewo zwrócił się do Starosty Mławskiego z prośbą 

o dofinansowanie budowy pomnika Księdza Kanonika Władysława Skierkowskiego. 

Dotyczy to udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wiśniewo na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomnika Księdza Kanonika Władysława 

Skierkowskiego” w wysokości 7 000,00 zł. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie 

udzielona w formie dotacji celowej w dziale 921, rozdziale 92195 § 6300. Szczegółowe 
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warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków pomocy finansowej 

(dotacji celowej) określone zostaną w odrębnej umowie pomiędzy Powiatem Mławskim a 

Gminą Wiśniewo. 

 

Pan Tomasz Chodubski – Członek Komisji 

Zapytał, czy jest podany ogólny koszt tego przedsięwzięcia, do którego my jako powiat 

dokładamy? 

 

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta 

Odpowiedział, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zawierać ze sobą porozumienia na 

realizację celów wykraczających ponad gminę. Stąd zawierana jest pomiędzy powiatem 

mławskim a gminą Wiśniewo porozumienie na realizację tego zadania. Koszt budowy 

pomnika będzie wynosić ok. 200 000,00 zł. Natomiast, jeżeli chodzi o środki zewnętrzne to z 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego gmina Wiśniewo otrzymała kwotę w 

wysokości 88 000,00 zł. W tym roku obchodzimy 80 rocznicę śmierci Księdza Kanonika 

Władysława Skierkowskiego, natomiast wyświęcenie i odsłonięcie pomnika zaplanowane jest 

na 11 września tego roku. Gmina Wiśniewo jest inwestorem tego zadania, ale również inne 

gminy zadeklarowały pomoc przy partycypacji w kosztach. Ksiądz kanonik Władysław 

Skierkowski był kapłanem niezwykle zasłużonym dla kultury kurpiowskiej, aktywnym 

członkiem Płockiego Towarzystwa Naukowego. 

 

Pan Tomasz Chodubski – Członek Komisji 

Zapytał, czy zbierane były składki przez Komitet Budowy Pomnika? 

 

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta 

Odpowiedział, że Komitet Budowy Pomnika zbiera składki na inne cele. Pierwszy z nich 

dotyczy kupienia sztandaru do szkoły w Bogurzynie, natomiast drugi cel związany jest z  

ufundowaniem izby pamięci, w której będzie znajdować się pomnik księdza Skierkowskiego 

w skali 1:2. Na dzień dzisiejszy zebranych zostało ok. 22 000,00 zł. Planujemy także dla 

darczyńców ufundować statuetki w ramach podziękowania.  

Głównym wykonawcą pomnika księdza Skierkowskiego jest Zakład Kamieniarki NOW-

KAM z Kisin. Przewidujemy że pod koniec sierpnia pomnik zostanie ukończony i 

usytuowany on będzie przy Kościele w Bogurzynie. W ramach wsparcia z Ministerstwa 

Infrastruktury budowane w tym miejscu będzie również przejście dla pieszych.  

 

Pan Tomasz Chodubski – Członek Komisji 

Zapytał, czy pomnik będzie finansowany tylko ze środków publicznych czy również ze 

składek? 

 

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta 

Odpowiedział, że pomnik budowany jest ze środków gminy Wiśniewo i ze środków z 

Ministerstwa.  Pomnik robiony jest z białego marmuru i wykonywany jest przez artystów z 

Kielc. Postać jest naturalnej wielkości, cokół natomiast ma wysokości 1m. 

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy 

Wiśniewo w 2021 roku. 
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Punkt 7 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji 

Zapytała, z jakich środków samorządu powiatowego może skorzystać Stowarzyszenie 

Działkowców Mławskich? 

 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że są określone programy lecz żeby otrzymać środki potrzebny jest określony 

cel na którym skorzysta mławska społeczność. Trzeba więc uzasadnić wartość materialną, 

niematerialną czy kulturową takiego projektu. 

 

Punkt 8 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji 

Zamknęła dwudzieste czwarte posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, 

podziękowała radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

 

                                                                                                           /-/  Elżbieta Bieńkowska 
 

 

 
Sporządziła: 

Monika Lazarska 

Data 21.06.2021 


