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Br. 0012.7.2021 

Protokół Nr 20/2021 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 30 listopada 2021 roku 

pod przewodnictwem 

Pana Witolda Okumskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Otworzył dwudzieste posiedzenie Komisji i powitał członków Komisji oraz zaproszonych 

gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 5 członków Komisji, wobec czego obrady  

są prawomocne.  

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 19/2021. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Zaproponował następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Informacja o stanie środowiska z ewentualnym uwzględnieniem działalności firmy 

NOVAGO. 

6. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

• zmiany diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu 

Mławskiego; 

• ustalenia wynagrodzenia Starosty Mławskiego.  

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji. 
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Punkt 5 

Informacja o stanie środowiska z ewentualnym uwzględnieniem działalności firmy 

NOVAGO. 

 

Pan Rafał Zdanowski- Dyrektor operacyjny NOVAGO S.A. w Mławie oraz Pani Alicja 

Szymanowska- Dyrektor ds. prawnych NOVAGO S.A. przedstawili członkom Komisji 

informację o stanie środowiska z ewentualnym uwzględnieniem działalności firmy.  

 

 

Punkt 6 

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

 

Pan Wojciech Krajewski- Z-ca dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Poinformował, że podstawą działania jest ustawa o lasach z 1991 r. wielokrotnie nowelizowana. 

Zgodnie z ustawą podpisane jest porozumienie z poszczególnymi nadleśnictwami  

do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną. Porozumienie zostało zawarte 2 lutego 2016 r. 

Są trzy nadleśnictwa: Nadleśnictwo Dwukoły, Ciechanów oraz Przasnysz. Do każdego 

porozumienia co roku podpisywany jest aneks. Aneksowanie polega na tym, że zmienia się 

wielkość lasów oraz stawka za hektar. Zgodne z aneksem Nadleśnictwo Ciechanów ma 1580,58 

ha lasów w swojej usłudze, Dwukoły 9418,43 ha, natomiast Nadleśnictwo Przasnysz 1354,44 

ha lasów. Całoroczny koszt na 2021 rok to 172 947,32 zł. W Mławie jest 341 ha lasów,  

w gminie Dzierzgowo 1354 ha, w gm. Lipowiec Kościelny 1489 ha, w gm. Radzanów 789 ha, 

gm. Strzegowo 3162 ha, gm. Stupsk 1112, gm. Szreńsk 1020 ha, gm. Szydłowo 1323 ha, gm. 

Wieczfnia Kościelna 1344 ha, gm. Wiśniewo 482 ha. Niektóre lasy występujące w powiecie 

mławskim są pod usługą i zarządem spółek, kościołów i gmin. Aneks do umowy zmniejszył 

ilość lasów na terenie powiatu mławskiego o 42 ha.      

 

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Zapytał jaka jest w tym roku dynamika w zakresie zmian w lasach? Czy były nowe nasadzenia? 

 

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca  Komisji/ Z-ca Kierownika ARiMR w Mławie 

Poinformowała, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest program 

zalesiania ale musi być to grunt rolny i najlepiej gdyby były w planie zagospodarowania 

przeznaczonym do zalesiania bądź stykał się z lasem już istniejącym. Jest też możliwość 

zalesiania z sukcesją naturalną. Aktualnie jest nabór na ekosystemy leśne, gdzie właściciele 

prywatnych lasów mogą wnioskować o inwestycje w prywatnych lasach. O tym, jaka ma być 

prowadzona działalność w tym lesie decyduje nadleśniczy. Jeśli rolnik jest zainteresowany 

ekosystemem składa wniosek do ARiMR, a następnie jest on przesyłany do LPIS i z tą 

informacją właściciel może zgłosić się do leśnika, który opracowuje plan inwestycji. Plan 

inwestycji następnie jest kierowany z powrotem do ARiMR, gdzie wydawane jest 

postanowienie o możliwości realizacji inwestycji w danym lesie. Od daty doręczenia 

postanowienia właściciel gruntu ma 10 m-cy na realizację inwestycji i jeśli ją zrealizuje to 

dostarcza do Agencji oświadczenie o jej zrealizowaniu, razem z protokołem i zaświadczeniem 

od nadleśniczego. Agencja zleca wtedy kontrolę czy inwestycja została zrealizowana. Dopiero 

po tym jest decyzja o przyznaniu płatności.       

Jest bardzo duże zainteresowanie ekosystemami, w powiecie mławskim jest najwięcej 

wniosków w województwie mazowieckim.            

  

Pan Marek Linkowski- Członek Komisji 

Zapytał czy na obszarze Natura 2000 są ekosystemy?  
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Pani Jolanta Karpińska-  Wiceprzewodnicząca Komisji/ Z-ca Kierownika ARiMR w Mławie 

Odpowiedziała, że informację o tym na jakim obszarze leży dany teren wydaje LPIS.    

 

Pan Marek Linkowski- Członek Komisji 

Dodał, że na obszarze Natura 2000 nie można nasadzić, przeorać. 

 

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca Komisji/ Z-ca Kierownika ARiMR w Mławie 

Odpowiedziała, że jeśli w systemie jest oznaczenie jako działka cenna przyrodniczo, to nie 

można nic z nią zrobić.    

 

Pan Janusz Wiśniewski- Członek Komisji 

Stwierdził, że informacja dotyczy porozumienia zawartego z poszczególnymi nadleśnictwami 

i są to zadania Starosty Mławskiego. Czy wykonywanie tych zadań jest w pełni realizowane? 

Czy jest informacja jak są obsługiwani mieszkańcy powiatu mławskiego? Czy w pełni 

wykonywane są prace kontroli?  

 

Pan Wojciech Krajewski- Z-ca dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Odpowiedział, że jest plan kontroli nadleśnictw. W tym roku kontrolowane było nadleśnictwo 

Przasnysz. Do Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska skarg nie zgłaszano.   

 

 

Punkt 7 

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

• 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. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 

r. 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.) 
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Pan Janusz Wiśniewski- Członek Komisji 

Stwierdził, że w uchwale jest zapis, iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, natomiast nie każdy 

samorząd stosuje taki zapis. Czy jest to zgodne z obowiązującym prawem? 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu  

Odpowiedział, że Pani Bożenna Marchel - Potrzuska- radca prawny stwierdziła, że projekt 

uchwały powinien zawierać taki zapis.  

 

Pan Marek Linkowski- Członek Komisji 

Zapytał czy w powiat stać na takie podwyżki? 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu  

Odpowiedział, że do projektu budżetu przyjęto 132 000 zł. Brakuje 24 000 zł. więc trzeba 

będzie zrobić autopoprawkę do budżetu.  

 

Komisja przy 4 głosach za oraz 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

dla radnych Powiatu Mławskiego.  

 

Pan Jan Salwa- Członek Komisji 

Czy Pan Starosta przewiduje podwyżki dla pracowników Starostwa? 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że w każdym roku przewidywany jest wzrost wynagrodzeń. W tym roku wzrost 

będzie o 7,5%. Pracownik ma szansę otrzymać te 7,5% ale nie musi. Na Zarządzie Powiatu 

była dyskusja, że jednak każdy z pracowników powinien taką podwyżkę dostać, natomiast 

będzie jeszcze to analizowane.    

 

Pan Jan Salwa- Członek Komisji 

Dodał, że będzie to tylko wyrównanie do możliwości, która jest dziś czyli do najniższej 

krajowej, ponieważ stopa inflacji jest ponad 7%.  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że rzeczywiście jest to urealnienie, jeśli wzięłoby się pod uwagę obecne ceny to 

tak by to należało nazwać.  

 

 

• 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, 
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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 Janusz Wiśniewski- Członek Komisji 

Stwierdził, że Starosta Mławski otrzymał podwyżkę w wys. 90%, natomiast Burmistrz Miasta 

Mława w wys. 95%. Dlaczego Starosta ma mieć niższe wynagrodzenie od Burmistrza? Czy to 

było dokładnie przemyślane?   

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu  

Poinformował, że była propozycja podwyższenia wynagrodzenia o 95%, natomiast w wyniku 

prowadzonych rozmów z Panem Starostą zdecydowano, że jednak będzie to 90%.  

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Mławskiego. 

 

 

Punkt 8 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pytań i wniosków nie zgłoszono.  

  

 

Punkt 9 

Zamknięcie posiedzenia 

 

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Zamknął dwudzieste posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

i podziękował radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

  

  

 

Przewodniczący Komisji 

 

                                                                                                            /-/   Witold Okumski 
 

 

Sporządziła: 

Adriana Pełkowska  

02.12.2021  


