
1 

 

Br. 0012.9.2021 

 

Protokół Nr 31/2021 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 7 grudnia 2021 roku 

pod przewodnictwem 

Pani Barbary Stańczak- Przewodniczącej Komisji 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia 

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji 

Otworzyła trzydzieste pierwsze posiedzenie Komisji, powitała Członków Komisji oraz zaproszonych 

gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji 

W posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 30/2021 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

• ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking 

strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie 

odstąpienia od usunięcia na 2022 rok; 

• złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2353W na odcinku Budy Bolewskie – Sułkowo Borowe” ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego  w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych; 

• przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2022 rok; 

• zmiany diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu Mławskiego; 

• ustalenie wynagrodzenia Starosty Mławskiego; 

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego; 

• zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021; 

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 
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Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji. 

 

Punkt 5 

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

 

• ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking 

strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie 

odstąpienia od usunięcia na 2022 rok; 

 

Pan Jan Chodziutko- Dyrektor Wydziału Komunikacji  

Poinformował, że jak co roku zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym Rada Powiatu ustala 

stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony. Stawki 

upubliczniane są przez Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej w obwieszczeniu. Rada 

Powiatu musi się stosować do tych stawek, które są maksymalne. Stawki opłat w porównaniu z 

ubiegłym rokiem wzrastają zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów średnio 3-4 procent. Rada 

Powiatu ustala stawki za holowanie oraz stawki za przechowywanie pojazdów za każdą dobę.  

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w 

sprawie  ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking 

strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia 

od usunięcia na 2022 rok (w glosowaniu udział wzięło czterech członków Komisji) 

 

• złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 2353W na odcinku Budy Bolewskie – Sułkowo Borowe” ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego  w zakresie budowy i modernizacji dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski  

Poinformował, że temat remontu drogi niebitej drogi żwirowej został omówiony na posiedzeniu 

Zarządu Powiatu oraz poddany analizie dokonanej przez dyrektora PZD w Mławie, po której 

zaproponowano, żeby o pozyskanie środków na przebudowę tej drogi złożyć wniosek do Marszałka 

Województwa Mazowieckiego. Poza argumentem jakim jest zły stan drogi- szczególnie w okresie 

jesienno wiosennym przemawia fakt, że wzdłuż jest zamieszkiwana przez mieszkańców powiatu. 

Dlatego Zarząd zostając upoważnionym przez Radę złoży stosowny wniosek do Marszałka, z 

nadzieją, że Powiat otrzyma wsparcie na przebudowę około kilometra tej drogi w ramach 

uproszczonej formy uzyskania pozwolenia na budowę.  

 

Pan Włodzimierz Wojnarowski – Członek Komisji  

Dodał, że kwestia tej drogi omawiana była także na posiedzeniu innej Komisji, która pozytywnie go 

zaopiniowała, ponieważ droga ta niewątpliwie wymaga remontu. 

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w 

sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2353W na odcinku Budy Bolewskie – Sułkowo Borowe” ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego  w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych. 
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• przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2022 rok 

 

Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformował, że podstawą prawną przyjęcia Programu Współpracy przez Powiat stanowi ustawa o 

Działalności Użytku Publicznego i Wolontariatu. Opracowany projekt programu zawiera wszystkie 

elementy określone wspomnianą ustawą. Zwróciła uwagę obecnych na zawarte dwie formy 

współpracy z organizacjami pożytku publicznego, tj. forma niefinansowa polegająca m. in. na 

udostępnianiu pomieszczeń w Starostwie, informowaniu organizacji o zadaniach, obejmowaniu 

patronatu poprzez Starostę, zaś formy finansowe polegają na zlecaniu organizacjom pozarządowym 

zadań i udzielaniu dotacji na realizację tychże zadań. Proponowany program na rok 2022 zawiera 

cztery sfery działań: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (zawiera pięć różnych 

zadań realizowanych przez organizacje), wspieranie działalności kulturalnej i sztuki ( zawiera 5 zadań, 

z czego 3 z nich zostały przeredagowane), ochrona i promocja zdrowia ( 5 zadań, 2 zadania zostały 

dodane w porównaniu z rokiem ubiegłym), wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Konsultacje nad Programem odbyły się w terminie od 2 do 16 listopada, w tym czasie nie wpłynęły 

żadne uwagi. Planowany budżet na rok 2022 wynosi 123 940 zł- jest wyższy o 3,3 % w porównaniu 

z rokiem 2021 

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w 

sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2022 rok (głosy oddało czterech członków Komisji) 

 

• zmiany diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu Mławskiego 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że 27 października 2021 roku zostało wprowadzone rozporządzenie Rady Ministrów 

w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym powiatowym. Sto procent  

maksymalnej wysokości diety w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców, 85% maksymalnej 

wysokości w powiatach od 60 do 120 tys. mieszkańców, 70 % maksymalnej wysokości poniżej 60 

tys mieszkańców. Maksymalna kwota w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców wynosi 4294,61 

zł (kwota bazowa razy 2,4 kwoty bazowej). Powiat Mławski zalicza się do powiatów o liczbie 

mieszkańców od 60 do 120 tys., więc maksymalna dieta może wynosić 3650, 42 zł. Podczas spotkania 

z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych wypracowano kwoty diet dla radnych.  

W dalszych słowach zapoznał Komisję z treścią projektu uchwały zawierającą wysokości diet po 

zmianie dla: Przewodniczącego Rady Powiatu 74 procent w kwocie 3178 zł , Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu 47 procent w kwocie 2018 zł , Członkowie Zarządu Powiatu 67 procent w kwocie 

2877zł  Przewodniczący Komisji 47 procent w kwocie 2018 zł , o raz radni bez funkcji 42 procent w 

kwocie 1804 zł. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady nadmienił, że są radni którzy się 

wstrzymują od głosu, lub są przeciw, oraz że padła propozycja żeby kwota radnego bez funkcji 

wynosiła 2 tys. zł, ale na wniosek jednego radnego przyjęto kwotę 1804 zł. Na koniec wypowiedzi 

poprosił o dyskusję nad tym tematem. 

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji 

Potwierdziła słowa swego przedmówcy, że faktycznie miały miejsce rozmowy z przedstawicielami 

wszystkich ugrupowań. Dodała, że z propozycją zmiany wysokości diet radnych każdy został 

zapoznany, zaś obecnie jest czas na tzw. przemyślenia. 
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Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że ponadto konsultował temat zmiany wysokości diet radnych z innymi powiatami, 

m. in. powiatem ciechanowskim . Kwoty zaproponowane w projekcie uchwały są porównywalne z 

innymi powiatami. 

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w 

sprawie zmiany diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu Mławskiego 

(głosy oddało pięciu członków Komisji) 

 

• ustalenia wynagrodzenia Starosty Mławskiego 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Wyjaśnił, że przedstawione wcześniej rozporządzenie Rady Ministrów ustala także wynagrodzenie 

Starosty Mławskiego, które również podczas spotkań zostało skonsultowane i omówione. Wg ustawy 

wynagrodzenie Starosty nie może być mniejsze jak 80 procent, czyli 16 tys. zł, oraz nie większe niż 

maksymalne czyli w granicach 20-21 tys. zł . Podczas spotkania wypracowano i ustalono dla Starosty 

Mławskiego wynagrodzenie w wysokości 90 procent . Po czym zapoznał Członków Komisji z treścią 

projektu uchwały, z której wynika, że od dnia 1 sierpnia 2021 roku wynagrodzenie miesięczne brutto 

dla Starosty Mławskiego ustala się w następujący sposób: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 9387 

tys. zł, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 procent wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 

1877, 40zł, dodatek funkcyjny w kwocie 3105 zł, dodatek specjalny w wysokości 30 procent 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego w kwocie 3747,60 zł. Łączne wynagrodzenie 

miesięczne wynosi 18 117 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na koniec dodał, że 

podwyżka musi wejść w życie z wyrównaniem od 1 sierpnia tego roku.  

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w 

sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Mławskiego 

(głosy oddało pięciu członków Komisji) 

 

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że w przypadku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego 

wystąpiły dwa nowe zadania wprowadzone do budżetu jeszcze w roku 2021. Zmiana ta na ten 

moment wiązała się będzie z autopoprawką na rok 2022, ponieważ projekty wchodzą w życie w 2021 

roku. Obowiązują do roku 2022, gdzie realizatorem pierwszego jest Zespół Szkół Nr 2, oraz drugi do 

2023 roku, gdzie realizatorem jest Zespół Szkół Nr 4. Są to projekty zaakceptowane i przekazane do 

realizacji obydwu jednostkom. Projekty znajdują się w załączniku przedsięwzięcia, przy udziale 

środków europejskich, ponieważ współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zmiana w kolejnym przedsięwzięciu- trzecim, które już funkcjonuje w załączniku przyjęte zadania 

do realizacji na lata 2020- 2021 dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. 

Nowowiejska”- została tu pozyskana pomoc finansowa miasta Mława na kwotę 54 236 zł, w związku 

z tym zostało to wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i po stronie wydatków. Na realizację 

tego zadania, po uwzględnieniu zmian, pomocy finansowej łączne nakłady finansowe będą stanowiły 

kwotę 729 236 zł. Zmianie ulegają również dane dotyczące dochodów, przychodów i wyniku 

finansowego , które zostały w przekazanym zestawieniu  objaśnione.  

Ważną kwestią jest zmiana zwiększenia dochodów bieżących, które zwiększają się o kwotę 3mln 730 

tys. 443 zł w stosunku do poprzednio podjętej uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. Stosownymi uchwałami Zarządu do budżetu Powiatu Mławskiego zostały wprowadzone 

zmiany dotyczące zmian dotacji celowej budżetu państwa, czyli środków otrzymywanych z zewnątrz, 

głównie od Wojewody, a także z tytułu porozumień między powiatami w zakresie utrzymania dzieci 

w rodzinach zastępczych, ta kwota to 1 221 666,46 zł. Dodatkowo w zmianach do uchwały 
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budżetowej ujęto, to co należy do kompetencji rady, czyli dokonanie ruchów pomiędzy dochodami 

wypracowanymi przez jednostki organizacyjne, tj. kwota zmniejszenia dochodów w wysokości 81 

560,63 zł . No i najważniejsza kwota w wysokości 2 590 333zł, która do 28 grudnia ma wpłynąć na 

konto powiatu. Są to środki, które zostały uruchomione w ramach Polskiego Ładu, trafią do powiatu 

jako uzupełnienie dochodów. Środki te mogą być wydatkowane w roku 2021, ale mogą być również 

wydatkowane na uzupełnienie brakujących dochodów w roku 2022. Kwota została podzielona 

specjalnym algorytmem. Głównym algorytmem, który ustalił taką kwotę dla Powiatu Mławskiego 

były prognozowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 

prognozowane w powiatowej Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022, czyli gdyby te środki 

na 2022 nie zostały ujęte, wówczas taki byłby deficyt, ponieważ o taką kwotę na przyszły rok jest 

mniejszy PIT. Przy projektowaniu budżetu na rok 2022 pojawił się problem ze sfinansowaniem 

wydatków bieżących z dochodami bieżącymi, tym bardziej, że jeszcze niewypracowane zostały 

wolne środki, które powstaną dopiero po 31 grudnia z roku 2021. Dlatego propozycja jest taka, żeby 

te środki przeznaczone były na pokrycie wydatków bieżących w 2022 roku. Padła propozycja, aby te 

dochody bieżące były przeznaczone na pokrycie deficytu wydatków bieżących w następnym roku, w 

związku z tym, w tym roku zmniejszony zostaje deficyt, ponieważ te środki nie zostaną przeznaczone 

na wydatki, czyli tym samym powstaje nadwyżka. W powiecie nie ma nadwyżki, jest deficyt, a 

poprzez to ulega on zmniejszeniu, a te pieniądze zostają wycofane do wolnych środków. Dlatego też 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zmianie do budżetu zawarto te informacje po stronie: dochodu, 

wyniku finansowego oraz przychodu. Rozchody pozostają na niezmienionym poziomie, dług 

wcześniej ustalony przez Radę Powiatu również nie ulega zmianie. Zmienia się tylko wynik 

finansowy i przychody. Skarbnik dodała, że jest to jedyna możliwość, żeby skorzystać z tych środków 

na uzupełnienie dochodów w roku 2022. Zmiana ustawy o dochodach zezwala na taką możliwość. 

Takie sfinansowanie spowoduje, że powiat „zmieści się” w kategoriach odpowiednich 

współczynników i wskaźników, które są niezbędne do tego, aby generować perspektywę 

finansowania w długim okresie. Na koniec wypowiedzi poprosiła Członków Komisji o 

zaakceptowanie takiej formy rozdzielenia otrzymanych środków, które gwarantują, że przy wyborze 

siedmioletniego wskaźnika wynik będzie korzystny dla Powiatu. Dalej przedstawiła zmiany w 

dochodach majątkowych. W punkcie dotyczącym zmiany w uchwale budżetowej Skarbnik omówiła 

najważniejsze punkty. Wprowadzono nowe zadanie-  oprócz kwoty 2 590 339 zł, w postaci wsparcia 

w kwocie 30 tys. zł na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” adresowanego do szkół 

podstawowych. 60 procent kwoty musi zostać wykorzystane w roku 2021. W związku z 

koniecznością wyrównania wynagrodzenia starosty od miesiąca sierpnia ( skutek finansowy jest od 

stycznia 2022 roku)  poprosiła Członków Komisji o przesunięcia i zwiększenia w ramach planu 

finansowego w Starostwie Powiatowym. Zwiększenie zaproponowała z prowizji należnej Powiatowi 

z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- ponadplanowe dochody o łącznej kwocie 

27.025 zł . Skarbnik poprosiła o przeznaczenie tej kwoty na skutek wzrostu wynagrodzenia Starosty 

– skutek został rozliczony w ten sposób, że z powstałe oszczędności z tytułu wynagrodzenia 

Wicestarosty pokryły skutek wynagrodzenia Starosty , gdzie brakująca kwota do wyrównania od 

miesiąca sierpnia to 8 tys. zł. Dodatkowo w ramach tych 27 tys. zł poprosiła o sfinansowanie 

zobowiązań, ponieważ w trakcie roku 2021 byli zatrudnieni pracownicy na tzw. robotach publicznych. 

Dodatkowe kwestie związane z przesunięciem pomiędzy poszczególnymi jednostkami 

organizacyjnymi, głównie chodzi o zwiększenie środków w wysokości 147 tys. zł na szkoły 

niepubliczne. Poinformowała także o załączniku zawierającym decyzje Zarządu Powiatu dotyczące 

zadań inwestycyjnych, gdzie dokonano przesunięcia pomiędzy poszczególnymi zadaniami w 

wysokości 5 tys. zł. Ponadto kwota, o którą zostają zmniejszone dochody oświatowe po stronie 

dochodów i wydatków wynosi 50 tys. zł.  

 

Pan Henryk Antczak- Członek Komisji 

W zadanym pytaniu odniósł się do kwoty 2,5 mln zł, a dokładnie pytał o wytyczne w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej i kolejne lata 2023/2024. 
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Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Przyznała, że porównywalność jest bardzo trudna. Przy Wieloletniej Prognozie Finansowej wystąpił 

problem z rokiem 2023, ponieważ ten rok odnosi się do roku 2022, w którym udział w podatku 

dochodowym od osób fizycznych i prawnych jest pomniejszony (pojawia się to w wolnych środkach). 

Przyjęto założenie, że w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jest powiedziane o tzw. subwencji 

rozwojowej. Wprowadzono do ustawy zapis, mówiący o tym, że jeżeli po roku czasu dochody są np. 

wyższe, to ustala się tzw. kwotę referencyjną (kwota ustalana przez Ministra). Jeżeli kwota 

referencyjna łącznie będzie niższa od całego planowania o 300 mln zł , to wówczas będzie 

przysługiwała tzw. subwencja rozwojowa. Powiat Mławski na rok 2023 założył, że produkt krajowy 

brutto- podany wskaźnik wzrostu, został policzony również wskaźnik inflacyjny, poprzez który 

ustalono na rok 2023. Z treści opinii otrzymanej z RIO wynika, że zostało to ustalone prawidłowo. 

Jednak wg Skarbnik Powiatu Mławskiego, to czy zostało to wykonane prawidłowo okaże się dopiero 

w roku 2023, który będzie trudnym rokiem 

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mławskiego (głos oddało 4 członków Komisji) 

 

• zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021 

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały zmiany uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na rok 2021 (głos oddało 4 Członków Komisji) 

 

Punkt 6 

Zapytania i wolne wnioski 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski  

Zabierając głos zaprosił Członków Komisji na uroczyste otwarcie inwestycji Bogurzynek- Mdzewo. 

Informacyjne nawiązał do słów Skarbnik Powiatu. Starosta poinformował, że na wydatkach 

niewygasających przejdzie zadanie pod nazwą ul. Nowowiejska, na którą Powiat otrzymał 54 tys. zł, 

po tym jak wystąpił z wnioskiem do Miasta Mława. W przypadku tej inwestycji wystąpił problem ze 

znalezieniem wykonawcy- wpłynęła tylko jedna oferta. Przyznał, że kwestia składania ofert w 

przypadku innych inwestycji również była trudna. Dodał, że jest po rozmowach z kilkoma wójtami 

na temat rezygnacji inwestycji związanej z przejściami dla pieszych. W budżecie na ten cel 

przeznaczonych zostało około 2mln 200 tys. zł, zaś w odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłynęła 

jedna oferta, która opiewała na kwotę ponad 5mln zł. Starosta dodał, że po konsultacji z Wydziałem 

Rozwoju Inwestycji u Wojewody Powiat Mławski nie jest odosobnionym przykładem w przypadku 

rezygnacji z tej inwestycji. Ustalono z Wójtami, że przy kolejnym ogłoszeniu konkursu dotyczącego 

przejść dla pieszych pula zostanie podwyższona, i kiedy zostaną zmniejszone parametry i wymagania, 

to być może dojdzie do realizacji zadania po wcześniejszej konsultacji z gminami.  

Starosta omówił etap prac na jakim jest realizacja inwestycji Pączkowo- Bielawy, oraz Wyszyny. 

Nawiązał również do tematu fotowoltaiki. Poinformował, że biegły, który miał określić czy 

faktycznie część dachów była w odpowiednim czasie zawieszona (przypomniał, że to był pierwszy 

system informatyczny) w systemie ogłaszania przetargów. Powiat stoi przy stanowisku, że informacja 

została zamieszczona, zaś firma uważa, że nie miała możliwości zapoznania się z treścią dotyczącą 

części pokrycia dachowego. Dlatego biegły sądowy ocenia, czy firma miała możliwość dokonania 

oceny i wyceny tego zadania w przetargu, który złożyli. Starosta przypomniał, że wykonana wycena 

w kosztorysie opiewała na kwotę  420 tys. zł- ta część pokryć dachowych, która wg firmy była nie 

widoczna w przetargu. Firma pod warunkiem , że udowodni Powiatowi Mławskiemu , że nie miała 

możliwości dokonania wyceny, to godzi się ewentualnie na kwotę 240 tys. zł, oraz dokończone 

dachów i kontynuowanie montażu  fotowoltaiki. W dalszych słowach poinformował, że nie ma 

jeszcze rozstrzygnięcia z Funduszu Dróg Samorządowych, nie został także ogłoszony Nowy Ład.  

Nadmienił, że planowane jest rozbicie jednego z zadań, mowa o inwestycji Doziny- Liberadz , plus 
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Dąbek- Szydłowo, no i ul. Graniczna- ul. Kościuszki. Na koniec nawiązał do Centrum Opiekuńczo- 

Mieszkalnego, w którym na obecną chwilę wszystko przebiega terminowo. Powiat otrzymał decyzję 

o przyznaniu środków na utrzymanie obiektu w kwocie 920 tys. zł. Obecnie trwa rekrutacja 

pracowników. 

 

 

Punkt 7 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji 

Zamknęła trzydzieste pierwsze posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i 

Spraw Regulaminowych Rady Powiatu Mławskiego, podziękowała radnym powiatu i zaproszonym 

gościom za udział. 

 

 

Przewodnicząca Komisji  

 

                                                                                                                    /-/   Barbara Stańczak  

 

 
Sporządziła: 

Sylwia Krupińska 

dn.: 10.12.2021r. 


