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Br. 0002.6.2021 

 

Protokół Nr XXVIII/2021 

z Sesji Rady Powiatu Mławskiego 

odbytej w dniu 30 sierpnia 2021 roku 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie 

 

 

W XXVIII Sesji Rady Powiatu Mławskiego udział wzięli: 

− radni wg załączonej listy obecności, 

− zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. 

 

Ad.1 

Otwarcie XXVIII Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 

 

Pani Barbara Stańczak – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

O godzinie 1200 otworzyła obrady XXVIII Sesji Rady Powiatu Mławskiego, zwołanej na dzień 

30 sierpnia 2021 roku. Powitała Panie i Panów radnych, Starostę Mławskiego wraz z Zarządem 

Powiatu, Dyrektorów Wydziałów i wszystkich uczestniczących w dzisiejszej Sesji. 

Poinformowała, 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. 

 

Pani Barbara Stańczak – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Zapytała, czy są uwagi do przesłanego porządku obrad? 

 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXVIII Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu. 

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacja                                 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I-półrocze 2021 roku. 

6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie  za I-półrocze 2021 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin 

zastępczych zawodowych oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka. 

9. Informacja na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 2                  

w Mławie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego.   

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

2021. 

14. Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 
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15. Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

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

między sesjami. 

17. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji. 

 

 

Ad. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Stwierdziła, że na stan liczbowy 19 radnych, na Sesji obecnych jest 17 radnych, wobec czego 

obrady Sesji są prawomocne. 

 

Ad. 3. 

Wybór Sekretarza obrad.  

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Zgłosiła kandydaturę radnej Pani Jolanty Karpińskiej na Sekretarza obrad. 

Zapytała czy Pani Jolanta Karpińska wyraża zgodę. 

Pani Jolanta Karpińska wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Sekretarza obrad. 

Innych kandydatur nie było. 

Pani Wiceprzewodnicząca przystąpiła do procedury głosowania nad wyborem Sekretarza 

obrad. 

 

Rada Powiatu jednogłośnie wybrała Panią Jolantę Karpińską na Sekretarza obrad. 

(w głosowaniu udział wzięło 16 radnych) 

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu. 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

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

 

Rada Powiatu Mławskiego przyjęła protokół z XXVII Sesji Rady Powiatu. 

(w głosowaniu udział wzięło 17 radnych). 

 

Ad. 5 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacja                                 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I-półrocze 2021 roku. 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że informacja o wykonaniu budżetu powiatu mławskiego oraz informacja 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wynika z Ustawy o finansach publicznych. 

Zarząd jest zobowiązany w terminie do 31.08.2021 roku przedstawić informację o jego 

dokonaniu.  

Realizacja budżetu w I półroczu 2021 roku jest dobra, nawet w przypadku tych dochodów, 

które nie zawsze to wykazywały w pełnym swoim zakresie tj. udział w podatku dochodowym 

od osób fizycznych i od osób prawnych. W tym roku to wykonanie jeśli chodzi o podatek 

dochodowy od os. fizycznych jest na poziomie 49%. Na koniec roku można więc się 
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spodziewać, że ten podatek będzie wykonany w stopniu wyższym niż w wielkości 

prognozowanej w budżecie. Dotyczy to również podatku dochodowego od osób prawnych. 

W zakresie dochodów najniższy poziom wykonania dotyczy tych dochodów, które związane 

są z uzyskaniem pomocy finansowej ze strony samorządów i które wprost stanowią pewien 

montaż finansowy do zadań drogowych. Procent wykonania zarówno po stronie dochodów w 

zakresie finansowania zadań drogowych utrzymuje się na bardzo podobnym poziomie co w 

latach ubiegłych. Wynika to z tego, że proces inwestycyjny rozpoczęty w I półroczu będzie się 

systematycznie zamykał z realizacją środków w II półroczu. Dlatego jest widoczna nadwyżka 

w budżecie przygotowana do tego, aby w II półroczu płacić za wszystkie zadania, które zostały 

przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2021. Stąd niskie wykonanie zadania bądź w niektórych 

przypadkach żadne wykonanie po stronie dochodów z tytułu pomocy finansowej z gmin, miasta 

czy z sejmiku. Niskie wykonanie dochodów jest po stronie Mławskiej Hali Sportowej, która 

przez pandemią COVID-19 była najbardziej dotknięta i realizacja dochodów nie spływała w 

takich kwotach, jakie Zarząd ustalił to w planie finansowym tej jednostki. Hala Sportowa 

wykorzystała moment, w którym były te problemy i składała do ZUS-u wnioski o środki na 

pokrycie deficytu w zakresie dochodów.  

W roku 2021 są zadania które nie zostaną wykonane lub które zmieniają swój zakres 

przedmiotowy. Są również zadania, na które już wiadomo, że powiat będzie musiał zwiększyć 

nakłady finansowe na ich realizację. Po stronie dochodowej realizacja jest na kwotę 

61 272 872,96 zł i stanowi to 52% planu, który jest zestawiony na dzień 30 czerwca. Dochody 

bieżące zrealizowane są na 58%, natomiast dochody majątkowe zrealizowane są na poziomie 

35%. Wydatki inwestycyjne stanowią prawie 30%. Według harmonogramu te wydatki, które 

były przyjęte na I półrocze to ustalone zostało, że nie powinny być zrealizowane przez 

wszystkie jednostki powiatu mławskiego na kwotę wyższą niż 55 426 000,00 zł. Natomiast 

realizacja zamknęła się na poziomie prawie 41 000 000,00 zł. Patrząc na to z perspektywy 

wydatków bieżących to zostały zrealizowane na poziomie 48%, natomiast wydatki majątkowe 

na poziomie 1%.  

Przedstawione również zostały w zakresie wydatków bieżących głównie te działy, gdzie w 

ramach wydatków rzeczowych jest niższe wykonanie niż 48% i dotyczy:  gospodarki 

mieszkaniowej, działalność usługowa, obsługa długu, gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska. W większości zadania przyjęte do realizacji w roku 2021 będą zrealizowane w II 

półroczu. 

Sukcesywnie spłacane są kredyty i w I półroczu spłacone zostało prawie 80%. Obsługa długu 

jest niska i powiat ma oszczędności na jego obsługę. Odsetki na rachunku bankowym w tej 

chwili wynoszą 0%, w związku z tym nie generuje żadnych dochodów. 

Inwestycje są realizowane przez dwa podmioty m.in. przez PZD w Mławie i Starostwo 

Powiatowe. Zadania drogowe roczne, które są zestawione w planie finansowym PZD zostaną 

wykonane. Natomiast z pewnością nie zostanie wykonane zadanie w zakresie przedmiotowym 

o takiej nazwie jak „Przebudowa drogi powiatowej Dębsk-Kitki-Szumsk, poprzez budowę 

chodnika w miejscowości Szumsk”. Kwota planowana na te zadanie wynosiła 800 000,00 zł 

przy udziale gminy Dzierzgowo w 50% udziału. To zadanie będzie proponowane przez Zarząd 

do przesunięcie w innej nazwie na rok 2022 tj. „ Rozbudowa istniejącego mostu i budowa 

nowego mostu w miejscowości Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi 

powiatowej”. Proponowana kwota wynosi 150 000,00 zł, na podział działek przeznacza się 

środki w wysokości 50 000,00 zł, na dokumentację techniczną – 50 000,00 zł.  

W przypadku inwestycji wieloletnich nie będzie realizowane zadanie związane z rozbudową 

drogi powiatowej ul. Nowa. Na ten cel został złożony wniosek do Wojewody Mazowieckiego 

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Partycypacja udziału miasta Mława miała wynosić 

kwotę w wysokości 900 000,00 zł. Inwestycja ta była rozłożona na dwa lata budżetowe 2021-
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2022. Niestety wniosek jest na liście rezerwowej i nie otrzymał rekomendacji do 

dofinansowania. W związku z tym, trzeba będzie dokonać odpowiedniej korekty w budżecie.  

Kolejne zadanie dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Radzanów-Drzazga wraz z mostem na 

rzece Wkra, na które musi być zwiększony nakład finansowy. Zadanie te finansowane będzie 

ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i podzielone zostało na dwa lata budżetowe. 

Partycypacja gminy Radzanów przyjęta do budżetu na rok 2021 wynosiła 1 050 000,00 zł i na 

rok 2022 -  1 081 206,31 zł. Na ten moment gmina Radzanów podjęła uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w innej kwocie niż jest zapisana w budżecie mławskim i kwota 

ta wynosi 200 000,00 zł w 2021 roku i 1 000 000,00 zł w roku 2022. Odbył się przetarg na 

realizację tego zadania i niestety kwota podana przez inwestora jest większa o prawie 

2 700 000,00 zł. Dlatego też biorąc pod uwagę kwotę wynikającą z tego przetargu, jak również 

uzupełnienie do wysokości faktycznej kosztów przy udziale gminy Radzanów, przetarg został 

unieważniony. Rozpisany został nowy przetarg, w którym spodziewamy się, że kwota zostanie 

podana niższa niż ta podana w pierwszym przetargu. Przewidujemy, że na finansowanie tego 

zadania powiat będzie musiał zasięgnąć kredyt. 

Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe to w przypadku 

budowy instalacji fotowoltaicznej przetarg pokazał kwotę 3 143 357,25 zł, która jest niższa niż 

kwota zapisana w budżecie. Powstała więc oszczędność na tym zadaniu. W czerwcu 

wprowadzane było zadanie związane z budową parkingu, ogrodzenia wraz z budową przyłącza 

kanalizacyjnego. Kolejne zadanie jest realizowane z Funduszu Solidarnościowego i dotyczy 

przebudowy budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową Powiatowego Centrum 

Opiekuńczo-Mieszkalnego. Powstały tu koszty, które musiały być zapisane w budżecie i 

wynoszą one 2 500,00 zł, które zostały podzielone na dwie raty. Zadanie te realizowane jest 

zgodnie z harmonogramem i zakończenie planowane jest w listopadzie 2021 roku.  

   Wykonanie jest dobre, powiat nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych, co oznacza że 

powiat płaci swoje zobowiązania w terminie. Nie udzielano żadnych poręczeń i gwarancji, 

powiat posiada niewielki procent należności wymagalnych ale są zgłoszone odpowiednie 

roszczenia i nie ma zagrożeń w kwestii braku dochodów w przyszłości. Kredyty spłacane są w 

sposób terminowy. Obsługa długu jest zdecydowanie niższa niż planowano. Wynika to z bardzo 

niskiej stopy WIBOR.     

   

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawia się bardzo dobrze.  

W roku poprzednim covid-19 wpłynął na podatek dochodowy od osób fizycznych. Trzeba było 

korygować budżet po stronie dochodów o kwotę 500 000,00 zł. Dziś nie trzeba tego robić i jest 

perspektywa, że będzie nadwykonanie.  Świadczy to o tym, że kondycja przedsiębiorstw jest 

dobra. Przy okazji realizacji inwestycji Kitki- Szumsk planowano wykonać chodniki za kwotę 

800 000,00 zł. wspólnie z gminą Dzierzgowo. Po pierwszej koncepcji dokumentacji 

technicznej okazało się, że byłaby konieczność podwyższenia niwelety drogi o ok. 0,5 m. 

Mieszkańcy z takiego rozwiązania nie byli zadowoleni, więc po dłuższym zastanowieniu  

i dyskusji na Zarządzie Powiatu oraz w Gminie Dzierzgowo zdecydowano o rezygnacji 

inwestycji w tym zakresie i opracowaniu nowej dokumentacji technicznej z uwzględnieniem 

wniosków mieszkańców. Nie ma zagrożeń w wykonaniu inwestycji poza wspomnianą. 

Zaczyna się natomiast problem z projektantami, którzy mają nadmiar prac. Inwestycja 

Bogurzynek- Mdzewo jest już prawie na ukończeniu, inwestycja w Rumoce zostanie oddana 

do użytkowania w połowie września. Rozpoczęły się inwestycje jednoroczne, pojawiły się 

oszczędności na zadaniu w Wyszynach, więc podjęte zostaną rozmowy z wójtem gminy oraz 

Marszałkiem Województwa, żeby rozszerzyć zakres tego zadania.  

Przetarg na fotowoltaikę wygrała firma o dużym doświadczeniu. Przy tej okazji zostanie 

wyremontowanych 5 dachów na jednostkach organizacyjnych powiatu. Firma, która będzie się 
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tym zajmowała to potentat na rynku krajowym w produkcji blach. Przetarg został ogłoszony  

i do końca maja zadanie ma zostać wykonane.     

Na salę sportową przy ZS Nr 4 powiat otrzymał środki w wys. 3 000 000,00 zł. z Ministerstwa 

ale jeszcze będzie zwracał się z prośbą o wsparcie do Marszałka Województwa 

Mazowieckiego. Na to zadanie został złożony wniosek w ramach Polskiego Ładu.   

  

 

Ad. 6 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie  za I-półrocze 2021 roku. 

 

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie 

Poinformował, że w ubiegłym roku NFZ przekazywał środki finansowe do wysokości 100% 

kontraktu lekarzy i z tego tytułu SPZOZ posiada pewne rezerwy finansowe. W I półroczu 2021 

roku NFZ zmniejszył jednak przekazywanie środków do wysokości 70% różnicy wartości 

między wykonaniem, a planem finansowym. Środki, które Narodowy Fundusz Zdrowia 

przekazywał szpitalowi nie były zaksięgowane jako przychód, nie są więc one ujęte w wyniku 

finansowym. Dlatego też wynik finansowy za I półrocze jest ujemny i kwota ta wynosi  

911 719, 66 zł. Środki, które NFZ przekazał wynoszą natomiast ok. 1 100 000,00 zł. 

W czasie trwania pandemii COVID-19 na niektórych oddziałach SPZOZ pojawiały się 

zakażenia, przez co niemożliwe było wykonywanie świadczeń. Aktualnie sytuacja się 

ustabilizowała i pacjenci nie mają problemu z uzyskaniem pomocy. Trzecia fala pandemii 

zaczęła się w styczniu bieżącego roku, natomiast wygaszenie łóżek covidowych nastąpiło 

dopiero pod koniec maja, dlatego I półrocze 2021 związane było z walką przeciwko COVID-

19. Mimo tego, szpital wykonał większość świadczeń. Różnica między świadczeniami 

wykonanymi, a świadczeniami zaplanowanymi wynosi ok. 1 400 000,00 zł. Na świadczenia 

zdrowotne kwota wynosi ok. 48 000 000,00 zł, natomiast cała suma którą dysponuje SPZOZ 

stanowi ponad 62 000 000,00 zł. Różnica między tymi kwotami, dotyczy dodatków związanych 

z COVID-19, przekazywanych przez NFZ. Jeżeli chodzi o dodatki to kwota w wysokości ponad 

6 600 000,00 zł została przekazana SPZOZ przez NFZ jako 100% kontraktu, ale nie więcej niż 

15 000,00 zł dla kadry medycznej. W sumie daje to 54 600 000,00 zł. Dla zespołu ratownictwa 

medycznego kwota wynosiła ok. 4 000 000,00 zł.  

Na koniec I półrocza 2021 roku wystąpiła sytuacja, w której wstrzymano przekazywanie 

dodatków przez co zaczął się problem z ratownictwem medycznym odnośnie ich 

wynagrodzenia za pracę. Pracownicy chcieli uzyskać taką samą kwotę wynagrodzenia jaka była 

z dodatkami lub też i większą. Natomiast Rząd zapowiedział, że wszystkim pracownikom 

medycznym zostanie podwyższone minimalne wynagrodzenie. Zostało to odebrane przez 

pracowników jako zapowiedź podwyżki. Według ustawy Dyrektor wraz z związkami 

zawodowymi określi w drodze porozumienia albo na podstawie własnego zarządzenia, o ile 

podwyższyć pracownikom wynagrodzenie. Natomiast do wszystkich pracowników 

działalności podstawowej przyjęto zasadę, że podwyżka będzie refinansowana.  

  

Ad. 7 

Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. 

 

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie 

Przedstawił treść uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. 
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Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

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

projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu/ Przewodnicząca Komisji 

Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych 

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

Regulaminowych wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 13 głosach za oraz 4 wstrzymujących się podjęła uchwałę  

Nr XXVIII/201/2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. (w głosowaniu udział wzięło 17 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

  

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin 

zastępczych zawodowych oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka. 

 

Pani Katarzyna Miłobędzka – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że uchwała Rady Powiatu Mławskiego w sprawie realizacji programu 

powiatowego prowadzenia rodzin zastępczych na lata 2021-2023 stanowi o tym, że dla rodzin 

zastępczych należy tworzyć jak najlepsze warunki sprzyjające zarówno ich wspieraniu jak i 

powstawaniu nowych rodzin. Na dzień dzisiejszy są dwie rodziny zawodowe i jeden rodzinny 

dom dziecka. Niedługo może dojść do takiego momentu że aktualni opiekunowie wkrótce mogą 

zakończyć swoją karierę zawodową.  

Jednym z elementów, które mają wpływ na tak niewielką ilość rodzin zawodowych  

i rodzinnych domów dziecka jest wynagrodzenie. Do tej pory rodziny zastępcze zawodowe 

miały kwotę wynagrodzenia w wysokości 2 500,00 zł, natomiast rodzinny dom dziecka 

2 800,00 zł. Stąd projekt uchwały, który ma podnieść wynagrodzenie w jednym i drugim 

przypadku o kwotę 300 zł lub 500 zł.  

Zarząd Powiatu na swoim posiedzeniu rozpatrzył wniosek i zaproponował kwotę podwyższenia 

wysokości o 500 zł. Roczny koszt takiej podwyżki wyniósłby kwotę 21 393,60 zł.  

Podwyżka może wpłynąć mobilizująco na większą ilość zgłaszanych się rodzin do stania 

rodziną zastępczą. 

 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

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

projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu/ Przewodnicząca Komisji 

Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych 

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

Regulaminowych wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/202/2021 w sprawie 

podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz 

prowadzącemu rodzinny dom dziecka. (w głosowaniu udział wzięło 17 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

  



7 
 

Ad. 9 

Informacja na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia  

Poinformowała, że szkoły są przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. Trwają 

działania podnoszące bezpieczeństwo dotyczące koronawirusa. W tym roku szkolnym razem  

z Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym naukę podejmie 2638 uczniów w 129 oddziałach,  

w tym 4 grupy przedszkolne. Bez Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w 6 szkołach 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych podejmie naukę 2494 w 106 oddziałach. W I LO 

naukę podejmie 491 uczniów w 21 oddziałach, w ZS Nr 1 - 522 uczniów w 22 oddziałach,  

w ZS Nr 2- 445 uczniów w 19 oddziałach, w ZS Nr 3- 472 uczniów w 21 oddziałach,  

w ZS Nr 4- 564 uczniów w 23 oddziałach. W roku szkolnym 21/22 będzie mniej i 36 uczniów 

i o 3 oddziały niż w roku ubiegłym. Średnia wielkość oddziału to 23,5 os. Wniosek o przyjęcie 

do Bursy Szkolnej złożyło 45 wychowanków. W przyszłym roku szkolnym w 35 oddziałach 

szkół ponadgimnazjalnych uczyło będzie się 778 uczniów. Średnia wielkość w tych oddziałach 

to 22,2. W szkołach ponadpodstawowych będzie 71 oddziałów, w których uczyło będzie się 

1716 uczniów. Średnia wielkość tych oddziałów to 24,2 os. W roku szkolnym 21/22 

zaplanowano 25 oddziałów i 616 miejsc. W wyniku rekrutacji powstaną 23 oddziały z liczbą 

587 uczniów. W I LO zaplanowano 5 oddziałów i tyle zrekrutowano, w ZS Nr 1 planowany 

łączony oddział technik ochrony środowiska z technikiem reklamy ale w rekrutacji nie było 

chętnych na technik ochrony środowiska, więc utworzony pełen oddział technika reklamy.  

W zamian za łączony oddział tych dwóch zawodów otworzono łączony oddział technik 

informatyk i technik programista. Liczba oddziałów nie uległa zmianie. W ZS Nr 2 nie 

dokonano naboru technik hotelarstwa, w branżowej szkole I stopnia oddział integracyjny nie 

utworzono kierunku w zawodzie kucharz. W ZS Nr 3 w branżowej szkole były planowane  

2 oddziały a otworzono 3 oddziały. W ZS Nr 3 w liceum planowane były 2 oddziały, w tym  

1 sportowy (nie zostanie utworzony). W ZS Nr 4 zaplanowano 5 oddziałów i tyle utworzono 

ale z pewnymi zmianami dotyczącymi zawodów w technikum, ponieważ zaplanowano łączony 

oddział technik ekonomista z technikiem handlowcem a utworzono pełną klasę technik 

ekonomista, natomiast łączony powstał technik handlowiec z technikiem rachunkowości.   

W przyszłym roku będzie 10 nauczań indywidualnych, 7 w szkołach ponadpodstawowych  

i 3 w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz 9 zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.  

Do końca sierpnia na emeryturę przejdzie 3 nauczycieli, 1 nauczyciel na świadczenie 

kompensacyjne, z urlopów dla poratowania zdrowia skorzysta 2 nauczycieli, 1 osoba będzie 

korzystała z urlopu bezpłatnego. Zwolniony został 1 nauczyciel języka niemieckiego.  

W przyszłym roku szkolnym będzie 294,1 etatu a zatrudnionych będzie 333 nauczycieli. 

Nauczyciele dyplomowani to 209,9 etatu, mianowani- 40,2 etatu, kontraktowi- 40 etatów, 

stażyści- 3,88 etatu. W PODN zatrudnionych jest 17 doradców ale od 1 września będzie 14, 

ponieważ 3 nauczycieli zrezygnowało.        

W I LO podjęto działania związane z remontem dachu na nowej części sali i remontem jednej 

łazienki. Koszt remontu dachu przewidywany jest na 119 000,00 zł., natomiast łazienki 

51 600,00 zł. Poza tym wymieniono oświetlenia awaryjne w hali sportowej, pomalowano 

ściany wraz z lamperią w pracowni lekcyjnej, wykonano prace remontowe korytarza w nowej 

części szkoły, pomalowano ogrodzenie terenu szkoły od strony ul. Bagno, oczyszczono  

i pomalowano dolną część elewacji budynku od ul. Wyspiańskiego.  

W ZS Nr 1 wyremontowano dwie pracownie lekcyjne i malowanie zaplecza. Koszt tych 

remontów to ok. 35 000,00 zł. Dodatkowo zakupiono 40 krzeseł, 20 szt. ławek, 3 szafy,  

3 laptopy, 2 drukarki. ZS Nr 1, ZS Nr 2 oraz ZS Nr 4 są w projekcie ,,Zintegrowany rozwój 

szkolnictwa zawodowego” , w trakcie wakacji rozpoczął się już zakup i dostawa sprzętu.  

ZS Nr 1 w ramach tego projektu otrzymała już drukarkę 3D, urządzenie wielofunkcyjne, 
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projektor multimedialny- 2 szt., komputery przenośne- 30 szt. komputery stacjonarne- 11 szt., 

okulary 3D- 2 szt.       

W ZS Nr 2 pomalowano o odświeżono 16 sal lekcyjnych, w 4 salach wymieniono wykładzinę 

podłogową, pomalowano ogrodzenie przy wjeździe do szkoły, została ustawiona nowa tablica 

informacyjna przy wjeździe do szkoły, doposażono pracownię jęz. rosyjskiego w telewizor. 

Pracownia informatyczna w ramach projektu została doposażona w nowy sprzęt laptopów-  

15 szt. Zlecono do wykonania meble na nowe stanowiska komputerowe.   

W ZS Nr 3 dokonano kapitalnego remontu klasopracowni. Koszt remontu 5000 zł. Dokonano 

również bieżących napraw, które były niezbędne. Zostaną zakupione 2 projektory i laptop za 

łączną kwotę ok. 12 000,00 zł.   

W ZS Nr 4 zostały pomalowane 2 klasopracownie, przeprowadzono prace z unowocześnianiem 

sieci internetowej funkcjonującej w szkole oraz wymieniono część sprzętów w pracowniach. 

W jednym pomieszczeniu wymieniono podłogę, w ostatnim tyg. sierpnia zostanie wymieniona 

stolarka drzwiowa w liczbie 9 sztuk.     

W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym utworzono nową salę lekcyjną, 

przeprowadzono remont i malowanie 4 pomieszczeń szkolnych, nastąpiła wymiana oświetlenia 

w 5 pomieszczeniach Ośrodka, wymieniono meble w 8 pokojach. 

W Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zostały pomalowane 2 pomieszczenia, zakupiono 

drabinę zewnętrzną. 

W PODN wykonano naprawę dachu, kserokopiarki, pieca gazowego oraz dokonano 

przeglądów kominowych. Został zakupiony sprzęt do prowadzenia szkoleń w formie zdalnej 

ale wykorzystywany też do szkoleń prowadzonych stacjonarnie. Koszt zakupów to 20 530,00 

zł.  

W Bursie Szkolnej wykonano remont korytarza, wymieniono terakotę, wykonano malowanie, 

wymieniono barierki, drzwi, zakupiono pralkę dla użytkowników, wykonano niezbędne 

przeglądy, wymieniono kasę fiskalną na on- line.   

 

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie. 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że  podstawą podjęcia uchwały o likwidacji szkoły jest art. 89 ust.1 i 3 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe. Likwidacja Szkoły Policealnej wchodzącej w 

skład Zespołu Szkół nr 2 w Mławie stanowi aktualizację dostosowania sieci szkół 

prowadzonych przez Powiat Mławski zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 

listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw. Począwszy od roku szkolnego 2012/2013 do 31.09.2020 r. nie 

dokonano naboru z uwagi na brak odpowiedniej liczby chętnych do nauki w tym typie szkoły. 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła w dniu 30 grudnia 2020r. uchwałę intencyjną w sprawie 

zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie.  

 

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

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

do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. 

   

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/203/2021 w sprawie 

likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie. (w głosowaniu udział wzięło 17 

radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława. 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że Burmistrz Miasta Mława zwrócił się z pisemną prośbą dnia 16.07.2021 r.  

o przeznaczenie dotacji w wysokości 10 000,00 zł na współorganizację  trzeciej edycji festiwalu 

jazzowego „Victor Young Jazz Festiwal Mława ’21”. Wyżej wymieniona dotacja pierwotnie 

zaplanowana była na dofinansowanie „Obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej  

i Bitwy pod Mławą”, które to wydarzenie ze względu na wciąż panujące obostrzenia związane 

z epidemią COVID-19 odbędzie się w innej formie niż dotychczas.  

W związku z powyższym udzielenie pomocy na realizację zadania pn. ,,Victor Young Jazz 

Festiwal Mława ’21” jest zasadne. 

 

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

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

do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu/ Przewodnicząca Komisji 

Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych 

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

Regulaminowych wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/204/2021 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława. (w głosowaniu udział wzięło 17 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 12 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego.   

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy zmiany limitów 

wydatków na lata 2021- 2022 poprzez wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych , których 

realizacja rozpocznie się w roku 2021 a finansowanie nastąpi w roku 2022. Realizacja zadań 

jest możliwa w oparciu o przyznane dofinansowanie w roku 2021 ze środków zatwierdzonych 

przez Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  oraz 

potwierdzonych informacji z Gmin o dofinansowaniu w ramach udzielenia pomocy finansowej 

w roku 2022 w następujących przedsięwzięciach:  

1) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dzierzgowie na 

ul. Jagiellońskiej na drodze Nr 2361W". 

2) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zawadach na 

drodze Nr 2333W". 

3) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Morawach na 

drodze Nr 2347W".     

4) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Bogurzynie na 

drodze Nr 4640W". 

5) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szydłowie na ul. 

Szkolnej na drodze Nr 2323W". 
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6) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wieczfni 

Kościelnej na drodze Nr 2306W". 

7) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szreńsku na ul. 

Budzvn na drodze Nr 4640W". 

8) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Mławie na ul. 

Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK na drogach Nr 2380W, 230336W, 231115W". 

9) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla 

pieszych w Mławie na ul. Sienkiewicza na drodze 4640W". 

 

1. zmiany limitów nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2021-

2022 poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, pn.: ,Rozbiórka istniejącego 

mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z 

rozbudową drogi dojazdowej nr 2361 W/2314W - dokumentacja techniczna i podziały działek" 

Realizacja rozpocznie się w roku 2021 a finansowanie nastąpi w roku 2022. Planowana wartość 

zadania 150.000,00 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych zapisanego w planie finansowym dla rachunku dochodów i wydatków 

związanych z przeciwdziałaniem covid-19 na rok 2022 w wysokości 100.000,00 zł oraz 

planowanego udziału Gminy Dzierzgowo w postaci pomocy finansowej na rok 2022 w 

wysokości 50.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 150.000,00 zł. 

 2. zmiany limitów nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2020-

2021 na zadaniu, pn.: „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę 

międzynarodową" na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy.  

3. zmiany limitów nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2020-

2021 na zadaniu, pn.: „Praktyki zawodowe szansą na lepszy start zwanego dalej projektem h> 

ramach programu Erasmus+" na podstawie wniosku Zespołu Szkół nr 2 w Mławie w związku 

z przeliczeniem wsparcia organizacyjnego uczestników wyjazdu po aktualnym kursie waluty 

EURO. 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu/ Przewodnicząca Komisji 

Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych 

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

Regulaminowych wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. 

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Poprosił o informację dotyczącą przejść dla pieszych przy ul. PCK, Dobrskiej i Szpitalnej  

w Mławie. Jak jest skala tych modernizacji? Czy będą zamontowane światła, lampy?  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski  

Odpowiedział, że nie zostały wykorzystane wszystkie środki finansowe na przejścia, ponieważ 

gminy i powiaty złożyły mniej wniosków w stosunku do możliwości finansowych, więc była 

możliwość złożenia jeszcze po jednym wniosku i powiat mławski z tego skorzystał. Zarząd 

Powiatu zdecydował, że będzie to ul. Sienkiewicza w Mławie na wysokości ul. Hożej, bliżej 

miasta. Wpływały już wnioski, że na tym odcinku dwa przejścia dla pieszych są niepotrzebne. 

W projekcie złożonym do Wojewody Mazowieckiego przewidziano elementy poszerzenia 

chodnika, natomiast nie przewiduje się przejść z sygnalizacją świetlną.  

 

Pani Barbara Gutowska- Radna Powiatu Mławskiego 

Zapytała czy na etapie wykonywania dokumentacji technicznej na budowę chodnika w gminie 

Dzierzgowo nie istniała możliwość wyeliminowania trudności związanych z podniesieniem 

jezdni o 0,5 m?      
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Druga inwestycja dotycząca rozbiórki jednego mostu i budowy drugiego mostu jest robiona 

trochę na siłę. Czy most ma nadany nr ewidencyjny? Czy remont tego mostu rzeczywiście jest 

bardzo potrzebny?   

Środki pozostałe z tej inwestycji przeznaczone zostaną m.in. na wykonanie zewnętrznej windy 

w budynku przy ul. Wyspiańskiego nr 8. Zapytała, w którym dokładnie budynku będzie ona 

zamontowana? Winda jest w Powiatowym Urzędzie Pracy, która zaspokaja potrzeby tej 

instytucji oraz windę w nowym budynku Wydziału Komunikacji, która miała zaspokoić 

potrzeby transportu osób niepełnosprawnych do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.    

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski  

Odpowiedział, że winda będzie zamontowana w pierwszym budynku od strony I LO czyli w 

miejscu, gdzie kiedyś mieściła się Poradnia. Od jakiegoś czasu powiat mławski wraz z 

instytucją zewnętrzną stara się w tym miejscu umiejscowić poradnię zdrowia psychicznego dla 

dzieci i młodzieży. Jest to finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, a takie zadania 

wymagają likwidacji barier architektonicznych. Jeśli się uda, to prawdopodobnie warunkowo 

dopuszczona będzie możliwość funkcjonowania tej poradni przez jakiś czas. Powiat zamierza 

wykonać dokumentację techniczną a następnie postarać się o źródło finansowania z PFRON-u.               

  

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie 

Poinformował, że odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy Dzierzgowo gdzie projektanci 

przedstawili zakres badań geologicznych wskazujących na zaleganie gruntów nienośnych, 

spoistych. Żeby odpowiednio zaprojektować konstrukcję nawierzchni są dwa rozwiązania- 

wzmocnienie konstrukcji i podniesienie do góry, co przy obecnych warunkach 

wysokościowych jest niezbyt korzystne albo pójście w kierunku wymiany gruntu, co skutkuje 

wzrostem kosztów. Kosztorys na te roboty przygotowany przez projektanta był zrobiony  

w dwóch wariantach i znacznie przewyższa kwotę przygotowaną na wykonanie chodnika. 

Całość zadania wyliczona przez projektanta wynosi ok. 2 300 000,00 zł. Aby móc zrealizować 

to zadanie trzeba pozyskać środki zewnętrzne a następstwem tego jest pozyskanie gruntów.  

 

Pani Barbara Gutowska- Radna Powiatu Mławskiego 

Stwierdziła, że na ten cel przeznaczono 150 000,00 zł. czyli 100 000,00 zł. na dokumentację 

techniczną a 50 000,00 zł. na podziały działek. Czy w tych środkach mieści się też kwota na 

nabycie tych gruntów?  

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie 

Odpowiedział, że na chwilę obecną nie wiadomo ile tych działek będzie, ponieważ 

projektowany chodnik był w minimalistycznym zakresie. Przy opracowywaniu nowej 

dokumentacji, to projektant określi ile działek będzie konieczne do pozyskania. Jeśli zostaną 

środki z podziałów, to będą przeznaczone na wykup gruntów.         

  

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/205/2021 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.  (w głosowaniu udział wzięło 

17 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 

2021. 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 785.999,00 zł i zmniejsza się o kwotę 

422.649,74 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o 398.950,26 zł (per saldo), dochody 

majątkowe zmniejszają się o kwotę 35.601,00 zł (per saldo). 

Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 1.334.923,64 zł i zmniejsza się o kwotę 

1.306.874,38 zł (per saldo +28.049,26 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 

276.004,01 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 247.954,75 zł (per 

saldo). 

Wnioski, na podstawie których dokonano zmian przedstawione zostały w uzasadnieniu do 

projektu uchwały.  

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu/ Przewodnicząca Komisji 

Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych 

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

Regulaminowych wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/206/2021 w sprawie 

zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021. (w głosowaniu udział wzięło 

17 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 14 

Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że w okresie od 18.06.2021 r. do 16.08.2021 r. Zarząd Powiatu podjął 37 

uchwał. Dokładne informacje czym zajmował się Zarząd Powiatu w określonym terminie 

radni otrzymali w materiałach. Gdyby były pytania, to postara się do nich ustosunkować.         

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Zapytał czy petycja mieszkańców ul. Mławskiej w Szreńskiej w sprawie budowy chodnika 

była zaadresowana tylko do Zarządu Powiatu czy także do Rady Powiatu Mławskiego? Jaka 

była skala tej inwestycji skoro Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył tą petycję?  

Zapytał jaka kwota została przyznana na zadanie pn. ,,Sportowo, zdrowo, 

międzypokoleniowo- organizacja festynu rodzinnego w Kuklinie” wnioskowanej przez 

Stowarzyszenie Inicjatyw ,,Niech się dzieje” w ramach oferty pozakonkursowej? 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że petycja dotyczyła Zarządu Powiatu. Trudno w tej chwili powiedzieć jaki 

byłby koszt budowy chodnika, natomiast ze względu na brak źródła sfinansowania ta 

inwestycja nie może być zrealizowana. Do budowy chodników należy jednak podchodzić tak, 

jak ustalono od początku czyli 50% kosztów pokrywa powiat a 50% gmina.   

Poinformował, że na zadanie pn. ,,Sportowo, zdrowo, międzypokoleniowo- organizacja 

festynu rodzinnego w Kuklinie” przeznaczono 750,00 zł.  
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Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Zapytał czy Miasto Mława wprowadziło korektę przebudowy ulicy Brukowej i Granicznej do 

Polskiego Ładu? Dlaczego powiat nie wprowadził tego zadania do Polskiego Ładu?  

Czy środki będą pozyskiwane z innych źródeł? Został rozpisany nowy przetarg na przebudowę 

drogi Radzanów- Drzazga. Czy trwają rozmowy z gminą Radzanów w sprawie wsparcia 

finansowego tego zadania?    

  

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że na drodze Brukowa, Graniczna odbyło się wiele zmian, m.in. w energetyce. 

Chodzi o dostosowanie innego przebiegu ruchu na skrzyżowaniu Graniczna- Kościuszki- 

Aleja Św. Wojciecha. Powiat Mławski złożył do Polskiego Ładu wniosek na inwestycję 

Graniczna- Kościuszki. Dokumentacja techniczna pozwoli na nieco inną kolejność realizacji 

tej inwestycji. Być może przeanalizowane zostaną spadki w zakresie instalacji podziemnej.  

Do Polskiego Ładu zostały złożone następujące wnioski: budowa sali sportowej przy ZS Nr 4 

w Mławie, przebudowa ul. Graniczna- Brukowa, przebudowa drogi Dębsk- Szydłowo oraz 

Liberadz- Doziny. Rozmowy z gminą Radzanów zostaną podjęte.     

 

Pani Barbara Gutowska- Radna Powiatu Mławskiego 

Zapytała czy montaż instalacji fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych powiatu 

będzie zawierał magazyny energii w którymkolwiek obiekcie?  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że fotowoltaika będzie realizowana na 10 obiektach oraz zamontowane będą  

2 pompy ciepła. Projekt ten nie przewiduje magazynów energii.   

 

 

Ad. 15 

Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

 

Pan Jan Salwa- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że stan ścian w sali, w której znajduje się Klub Strzelectwa Sportowego ,,Kaliber” 

w ZS Nr 2 w Mławie jest w bardzo złym stanie.  

Jaki jest stan zaszczepień społeczeństwa w powiecie mławskim?    

Podziękował Zarządowi Powiatu za starania dotyczące budowy sali sportowej przy ZS Nr 4 

w Mławie oraz przebudowy ul. Granicznej oraz Brukowej.  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że sala w ZS Nr 2 została zabezpieczona poprzez remont dachu. Radę Powiatu 

oraz Zarząd czeka znalezienie pomysłu na ta salę.  

 

Ewa Sztuba- Dyrektor Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Mławie 

Poinformowała, że w Mławie zaszczepionych zostało 49,5% mieszkańców, w Radzanowie 

45,5%, w Dzierzgowie 44,7%, w Lipowcu Kościelnym 43,8%, w Strzegowie 41,4%,  

w Wieczfni Kościelnej 40%, w Wiśniewie 39,6%, w Szydłowie 39,4%, w Szreńsku 38%,4%, 

w Stupsku 38,2%. W całym kraju wyszczepialność wynosi ok. 50%, więc przy takim poziomie 

można spodziewać się czwartej fali. W tej chwili chorują osoby niezaszczepione, choć nie 

tylko bo szczepionka nie chroni przed zachorowaniem tylko przed powikłaniami a przy 

zachorowaniu objawy są słabsze.  
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Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta 

W imieniu Komitetu Budowy Pomnika Ks. Władysława Skierkowskiego podziękował za 

liczne zaangażowanie się przy zakupie cegiełek. Zaprosił radnych na uroczyste odsłonięcie 

pomnika, które odbędzie się 11.09.2021 r. o godz. 12.00 w Bogurzynie. Odsłonięcia dokona 

biskup Piotr Libera.    

     

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że w dniu wczorajszym odbyły się dożynki wojewódzkie w Radomiu. 

Starostami dożynek byli Państwo Gulczyńscy z gminy Wiśniewo. Wieniec wykonało Koło 

Gospodyń Wiejskich ,,Na Szpilkach” z Otoczni Starej.    

Pan Starosta podzielił się chlebem poświęconym podczas uroczystości z radnymi oraz 

osobami uczestniczącymi w Sesji Rady Powiatu.  

 

 

Ad. 16 

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

między sesjami. 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu  

Poinformowała, że do Rady Powiatu wpłynęła odpowiedź Prezesa Ciechanowsko- 

Ostrołęckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na pismo Pana Witolda Okumskiego- 

Członka Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 03.07.2021 r. Z pismem można zapoznać się  

w Biurze Rady Powiatu.   

  

 

Ad. 17 

Zamknięcie obrad XXVIII Sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu- Pani Barbara 

Stańczak o godz. 1445 zamknęła XXVIII Sesję Rady Powiatu Mławskiego.  

 

                                                                                      

                                                                                         Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

                                                                                                       /-/ Barbara Stańczak  

 

 

 
Protokołowała: 

Adriana Pełkowska 

15.09.2021 r. 


