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Br.0012.9.2021 

 

Protokół Nr 31/2021 

z posiedzenia Komisji  

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg  

Rady Powiatu Mławskiego  

odbytego w dniu 2 grudnia 2021 roku 

pod przewodnictwem  

Pana Artura Kacprzaka – Przewodniczącego Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji  

Otworzył trzydzieste pierwsze posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji oraz zaproszonych 

gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji  

Stwierdził, że na siedmiu członków Komisji udział bierze 7 członków, wobec czego obrady są 

prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Nr 30/2021 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 30/2021 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad  

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji  

Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych dwóch punktów: 

- Zaopiniowanie 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. 

- Zapoznanie się z wnioskiem mieszkańców miejscowości Unierzyż, Giżynek, Giżyn, Budy 

Giżyńskie z prośbą o remont drogi powiatowej na odcinku Unierzyż- Giżynek- Giżyn -Budy 

Giżyńskie ( położenie nowej nawierzchni wraz z jej poszerzeniem) 

 

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za wprowadzeniem powyższych punktów do porządku 

obrad. 

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji  

Przedstawił porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
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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; 

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

• ustalenia wynagrodzenia Starosty Mławskiego. 

6. Zapytania i wolne wnioski.  

7. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji 

wraz ze zmianami. 

 

 

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 projekt przedmiotowej uchwały Rady Powiatu Mławskiego w swojej treści 

przewiduje maksymalne stawki opłat ogłoszone obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy  

i Polityki Regionalnej z dnia 29 lipca 2021 r. Określone stawki w pełni znajdują uzasadnienie  

w dotychczasowej praktyce wykonywania przedmiotowego zadania przez Powiat Mławski.  

Przy ustalaniu wysokości opłat za usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu  

strzeżonym, należy uwzględnić przede wszystkim wysokość tych kwot które wynikają z 

obowiązującej do końca 2021 r. umowy z przedsiębiorcą wyłonionym do wykonywania 

powyższych czynności oraz kalkulację innych kosztów niezbędnych do zapewnienia sprawnej 

realizacji zadań z tym związanych, tj. wynagrodzenie części etatu pracownika Wydziału 

Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Mławie, wydatków rzeczowych niezbędnych do 

wykonywania zadań oraz koszty związane z koniecznością wystąpienia na drogę sądową  

o orzeczeniu przepadku pojazdu nieodebranego przez właściciela. 

 

Pan Janusz Wiśniewski- Członek Komisji 

Zapytał o ilość pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony. 

 

Pan Jan Chodziutko- Dyrektor Wydziału Komunikacji 

Poinformował, że w roku ubiegłych zholowanych było 66 samochodów, natomiast w tym już 130.  

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji 

Zapytał czym jest spowodowana zwiększona ponad dwukrotnie liczba zholowanych pojazdów?   

 

Pan Jan Chodziutko- Dyrektor Wydziału Komunikacji 

Ponad 50% właścicieli tych pojazdów to Ukraińcy. Jeśli pojazd nie jest odebrany po 30 dniach,  

to trzeba występować do sądu o przekazanie na majątek powiatu.    
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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 odstąpie-

nia 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; 

 

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Poinformował, że Zarząd Województwa Mazowieckiego dnia 29.11.2021 r. ogłosił nabór wniosków 

dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, zainteresowanych 

uzyskaniem dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy 

i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2022 roku. Wnioski wraz z załącznikami 

należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2021 roku. Powiat Mławski planuje 

złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 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. Szacunkowa wartość inwestycji 

wynosi 450 000,00 zł. Dofinansowanie zadania może wynieść 50% w kosztach realizacji zadania. 

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie 

Dodał, że Budy Bolewskie- Sułkowo to odcinek ok. 2,5 km, odcinek Krzywki- Piaski do drogi 

wojewódzkiej 563 przebiega przez tereny leśne (ok. 3 km), odcinek Szumsk- Żarnowo- Grudusk 

jest całościowo gruntowy na terenie powiatu mławskiego, natomiast w powiecie ciechanowskim 

jest powierzchnia bitumiczna. Ostatni odcinek to Modła Włościańska- Unikowo, gdzie w samej 

miejscowości Unikowo jest nawierzchnia bitumiczna i od granicy z powiatem ciechanowskim do 

drogi bitumicznej jest 0,5 km. Droga ta została naprawiona, przebudowana przez właściciela 

żwirowni. Została wytypowana droga Budy Bolewskie- Sułkowo, ponieważ wpływały petycje 

mieszkańców a poza droga zmienia przebieg na łuku na odcinku drogi gminnej i prowadzi do 

Unikowa. Przebudowa tej drogi poprawiłaby komunikatywność między miejscowościami Sułkowo 

Borowe w kierunku Unikowa i Konopek. Nie potrzebna jest tu decyzja środowiskowa.  

  

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji  

Zapytał jaka jest planowana technologia wykonania tej drogi? 

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie 

Odpowiedział, że najpierw trzeba zatrudnić geodetę, żeby wskazał granicę pasa drogowego, 

ponieważ przebieg drogi może być kompletnie różny fizycznie do map. Zakres obejmowałby 

wykonanie rowów i nawierzchnia z mieszanki kruszywa łamanego.   

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji 

Zapytał o koszty inwestycji. 

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie 

Poinformował, że inwestycję planuje się przeznaczyć 450 000 zł.  

 

Pan Janusz Wiśniewski- Członek Komisji 

Stwierdził, że termin złożenia wniosku to 30 grudzień więc bardzo mało czasu, a Pan dyrektor 

wspomniał o stanie prawnym drogi. Jakie dokumenty techniczne są jeszcze potrzebne?   
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Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie 

Odpowiedział, że potrzebny będzie kosztorys i przebieg drogi.  

 

 

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. 

 

• zmiany diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu 

Mławskiego; 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że celem projektowanej uchwały jest ustalenie wysokości diet przysługujących 

radnym Powiatu Mławskiego na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. 

Dotychczasowa wysokość diet określona została w uchwale Nr XXIV/171/2008 z dnia   29 grudnia 

2008 roku. Zostały podjęte prace nad projektem uchwały Rady Powiatu Mławskiego, do których 

zostali zaproszeni przedstawiciele komitetów: PSL, który reprezentował Pan Włodzimierz 

Wojnarowski, SLD Nowa Lewica, który reprezentował Pan Jan Salwa, Komitet Wyborczy 

Sławomira Kowalewskiego, który reprezentowała Pani Elżbieta Bieńkowska, Komitet Wyborczy 

Kukiz’15, który reprezentował Pan Tomasz Chodubski oraz Prawo i Sprawiedliwość, który 

reprezentowała Pani Barbara Stańczak.   

Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 

maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu przysługują w ciągu miesiąca diety 

w wysokości do 85% maksymalnej wysokości diety w powiatach od 60 tys. do 120 tys. 

mieszkańców. Maksymalna wysokość diet radnych w powiatach od 60 tys. do 120 tys. 

mieszkańców wynosi 3 650,42 zł.  

Ustalono miesięczną wysokość diety w następujący sposób: 

1. dla Przewodniczącego Rady Powiatu – 74 % (3178 zł.) 

2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – 47% (2018 zł.) 

3. dla Członka Zarządu Powiatu – 67% (2877 zł) 

4. dla Przewodniczącego Komisji Rady – 47% (2018 zł.) 

5. dla Radnego Powiatu – 42 %. (1804 zł.) 

Dodał, że na Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska, radny Pan Janusz Wiśniewski zapytał, 

dlaczego w projekcie uchwały jest zapis, że wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała dotyczy prawa miejscowego, 

więc taki zapis jest konieczny.   

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji 

Zapytał jaka będzie zmiana dochodów własnych powiatu z CITu, PITu? Jaka była skala kosztów 

zakupu laptopów dla radnych i czy były w budżecie tego roku czy ubiegłego?    

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że laptopy zostały zakupione z budżetu ubiegłego roku. Gdyby nie było 

,,zapomogi”, która uzupełnia utratę związaną z PITem i CITem to byłoby na minusie ale w tej 

sytuacji jest wzrost o 2,6%.  

 

Pan Witold Okumski- Wiceprzewodniczący Komisji 

Dodał, że zmieniły się zasady przekazywania dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego 

każdego stopnia. Rząd wskaźnikami centralnymi przekazywał będzie 1/12 do każdego samorządu 
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dopiero pod koniec roku. Gdyby były większe wpływy do budżetu państwa z podatku 

dochodowego od osób fizycznych, to dla wszystkich samorządów w skali całego kraju zostanie to 

skorygowane.   

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji 

Stwierdził- ,,Dobrze iż zajęto się tą kwestią, ponieważ od kilku lat diety radnych nie rosły, jednak 

sama skala tego wzrostu, sytuacji w jakiej się znajdujemy, odczuć społecznych na jakie się 

narażamy można nazwać ,,alienacją władzy”. Bardzo łatwo możemy się oderwać od całego 

kontekstu społecznego, od uposażeń pracowników. Płace niektórych pracowników od 1 stycznia 

wcale nie wzrosną. Naturalne jest to, że porównujemy się do innych samorządów ale nasz powiat 

miał dobrą tradycję nie ,,szarżowania” w tym względzie, więc korzystajmy z niej nadal. Podwyżka 

dla radnych jest wysoka, jej odbiór w czasach pandemicznych nie będzie właściwy. Chciałbym 

zaproponować poprawkę do projektu uchwały w postaci zmiany §1 ust. 1 ,,Ustala się dla Radnych 

Powiatu Mławskiego dietę miesięczną określoną procentowo od 1,5–krotności kwoty bazowej 

określonej w ustawie budżetowej (…)”. Oznaczałoby to wzrost o 26% czyli i tak znacząca 

podwyżka diety”.  

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu  

Odpowiedział, że nie można zmienić zapisu dotyczącego kwoty bazowej, ponieważ ona określona 

w rozporządzeniu Rady Ministrów.   

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji 

Stwierdził, że podwyżka w wysokości 26% jest bardzo wysoka a już w 100% nie jest właściwa.    

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu  

Stwierdził, że gdyby zastosowany był maksymalnego wariant, to Przewodniczący Rady Powiatu 

miałby ok. 3500 zł. Swoje zastrzeżenia trzeba było zgłaszać na spotkaniu komitetów.  

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji 

Odpowiedział, że na spotkaniu wyraził swoje zdanie.   

 

Pan Piotr Jankowski- Członek Komisji 

Stwierdził, że podwyżki są dość znaczące, zarówno dla radnych jak i dla Pana Starosty.  

Czy w budżecie przewidziano podwyżki dla pracowników Starostwa? 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że jest to regulacja. W poprzednich latach te regulacje były na nieco niższym 

poziomie, w tej chwili będzie to 7,5%. Regulacja wynagrodzeń wraz z podwyżką to w skali budżetu 

kwota ok. 1 500 000 zł.    

 

Pan Janusz Wiśniewski- Członek Komisji 

Stwierdził, że Pan Starosta mówi o podwyżce 7,5% a inflacja już wynosi 8%. Podwyżek  

w ostatnich latach w ogóle nie było.  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że podwyżki są co roku. 

 

Pan Janusz Wiśniewski- Członek Komisji 

Odpowiedział, że to nie są podwyżki tylko wyrównanie do najniższej krajowej. Pobory w innych 

Starostwach są wyższe niż mławskim. Kiedy ponoszone są już koszty ,,regulacji” to ponośmy je w 

stosunku do pracowników na trochę wyższym pułapie.  
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Komisja przy 5 głosach za, 1 wstrzymującym się oraz 1 przeciw Komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla radnych Powiatu Mławskiego.  

 

• ustalenia wynagrodzenia Starosty Mławskiego. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu  

Poinformował, że podwyżki wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów zostały narzucone 

przez ustawę o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe.  

Ustalono, że od dnia 1 sierpnia 2021 r. wynagrodzenie miesięczne brutto dla Starosty Mławskiego 

będzie kształtowało się w następujący sposób: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie  9 387 zł, 

2) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1 877,40 

zł, 

3) dodatek funkcyjny w kwocie 3 105 zł, 

4)dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego  

w kwocie  3 747,60 zł. 

Łączne wynagrodzenie miesięczne wynosi 18 117 zł. 

 

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji 

Stwierdził, że argumentem nie może być fakt, że w innych samorządach podnoszą wynagrodzenie  

o konkretne procenty. Przy minimalnym poziomie 80% jaką ustalił ustawodawca wynagrodzenie 

wzrosłoby o 60% czyli bardzo dużo. Nie ma uzasadnienia, żeby w tak krótkim czasie na tle 

pozostałych pracowników pensja jednej osoby tak znacząco wzrosła. Należałoby przyjąć 80% a nie 

90% podwyżki.   

 

Pan Piotr Jankowski- Członek Komisji 

Stwierdził, że w takim przypadku wójtowie ościennych gmin zarabialiby więcej niż starosta. 

Pewnie lepiej byłoby gdyby wójtowie, starostowie otrzymywali podwyżki przez ostatnie lata. 

Wynagrodzenie w wys. 18117 zł. jest wysokie ale jest to też duża odpowiedzialność.   

 

Pan Janusz Wiśniewski- Członek Komisji 

Poparł zdanie radnego Pana Piotra Jankowskiego.  

 

Pan Jacek Szlachta- Członek Komisji 

Stwierdził, że ustawodawca ustalił najniższe wynagrodzenia na poziomie 16 600 zł. więc 18 117 zł. 

to odpowiednia pensja dla starosty. Budżet powiatu przekracza 100 000 000 zł. Odpowiedzialność 

starosty jest duża.  

 

Pan Witold Okumski- Wiceprzewodniczący Komisji 

Dodał, że problemem są zarobki pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych. 

Koledzy radni mają rację wypowiadając swoje zdanie w stosunku do pracowników, ale nie ma 

konsekwencji w postaci środków, które pozwalałyby na tyle zwiększyć budżet, żeby to nie było 7,5% 

tylko 15%. 

 

Komisja przy 6 głosach za i 1 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Starosty Mławskiego. 
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Punkt 6 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji 

Odczytał treść pisma mieszkańców miejscowości Unierzyż, Giżynek, Giżyn, Budy            

Giżyńskie z prośbą o remont drogi powiatowej na odcinku Unierzyż- Giżynek- Giżyn -Budy 

Giżyńskie. 

 

Pan Janusz Wiśniewski- Członek Komisji 

Stwierdził, że jest to wniosek skierowany do Zarządu Powiatu a Komisja może tylko poprzeć 

wniosek. Jest to typowy wniosek do budżetu i planu robót na drogach powiatowych.   

 

Pan Witold Okumski- Wiceprzewodniczący Komisji 

Stwierdził, że w ostatnich dwóch latach takich wniosków przesyłanych do Zarządu Powiatu jest 

bardzo dużo a możliwości są jakie są. Natężenie ruchu stale rośnie i trzeba się będzie liczyć z tym, 

że tego typu wniosków będzie jeszcze więcej.     

Zapytał Dyrektora PZD jak widzi stan dróg powiatowych pod kątem remontów? 

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie 

Odpowiedział, że treści zawarte w tym piśnie są jak najbardziej prawdziwe, chociaż jest tam pewien 

dysonans, że jest bardzo duży ruch a dotychczasowe inwestycje wykonywane przez Starostwo na 

drodze to sporadyczne łatanie dziur. W rzeczywistość stan techniczny nie jest aż tak bardzo zły.  

Nie ulega wątpliwości, że na wszystkie drogi, które mają szerokość 3,5 m. będzie presja 

przebudowy. Odcinek tej drogi od drogi krajowej Nr 7 do granicy z powiatem ciechanowskim  

to ok. 6300 m. Droga na terenie powiatu ciechanowskiego jest o nawierzchni gruntowej, dodatkowo 

na Wkrze jest most o długości ok. 40 m, więc przebudowa tej drogi kosztowałaby ponad 

25 000 000 zł.  

Na chwilę obecną łącznie z dokumentacją, którą zleciła gmina Szreńsk jest 15 dokumentacji 

technicznych. Wykonanie następnej i uzyskanie decyzji ZRID nic nie da, Na pewno kiedyś te 

wąskie drogi, o nawierzchni 3,5 m. trafią do przebudowy, natomiast na chwilę obecną skupiono się 

na odcinkach o dużym natężeniu jak Radzanów- Strzegowo, Żurominek- Stupsk, Strzegowo- 

Pokrytki- Czeruchy, Doziny- Liberadz. W opracowaniu jest dokumentacja na maj przyszłego roku 

w miejscowości Szumsk, ul. Płocka w Mławie, Nowa Wieś- Grzebsk- Brzozowo Maje.          

  

 

Punkt 7 

Zamknięcie posiedzenia  

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji 

Zamknął trzydzieste pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, 

Transportu i Dróg Rady Powiatu Mławskiego, podziękował radnym powiatu i zaproszonym 

gościom za udział w obradach.   

 

                                                                                                               Przewodniczący Komisji  

 

                                                                                                      /-/   Artur Kacprzak 

 

 
Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 
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