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Br.0002.9.2021 

 

Protokół Nr XXXI/2021 

z Sesji Rady Powiatu Mławskiego 

odbytej w dniu 8 grudnia 2021 roku 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatu Mławskiego w Mławie 

 

 

W XXXI Sesji Rady Powiatu Mławskiego udział wzięli: 

- radni wg załączonej listy obecności 

- zaproszeni goście wg załączonej listy obecności 

 

Ad.1  

Otwarcie Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu  

O godzinie 1200 otworzył obrady XXXI Sesji Rady Powiatu Mławskiego, zwołanej na dzień  

8 grudnia 2021 roku. Powitał Panie i Panów radnych, Starostę Mławskiego wraz z Zarządem 

Powiatu, Dyrektorów Wydziałów i jednostek organizacyjnych.  

Poinformował, 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. 

Zapytał, czy są uwagi do przesłanego porządku obrad? 

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że Zarząd Powiatu już przez 3 miesiące działa w sposób niekompletny, brakuje 

pełnienia funkcji przez Wicestarostę. Pomijając skalę problemu prawnego, pozostają działania 

w warunkach pandemii. Dodał, że instytucji, w której pracuje kierownictwo zapewnia 

stabilizację, bo gdy jedna osoba nie może pełnić funkcji, to inna może przejąć jej obowiązki. 

Może trzeba wykreślić funkcję Wicestarosty ze Statutu Powiatu, skoro od 3 miesięcy  

w Starostwie nie jest ona pełniona?      

  

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że w punkcie 14 odniesie się do Pana Wicestarosty Zbigniewa Markiewicza.     

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXI Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu. 

5. Podjęcie uchwały 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. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów 

aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2022 rok. 
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8. Podjęcie uchwały 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. 

9. Podjęcie uchwały 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.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 

radnych Powiatu Mławskiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Mławskiego. 

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. 

15. Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

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

między sesjami. 

17. Zamknięcie obrad XXXI Sesji. 

 

 

Ad. 2  

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

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

obrady Sesji są prawomocne. 

  

 

Ad. 3 

Wybór Sekretarza obrad. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Zgłosił kandydaturę radnej Pani Jolanty Karpińskiej na Sekretarza obrad. 

Pani Jolanta Karpińska wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Sekretarza obrad. 

Innych kandydatur nie było. 

 

Rada Powiatu jednogłośnie wybrała Panią Jolantę Karpińską na Sekretarza obrad.  

(w głosowaniu udział wzięło 16 radnych).   

 

 

Pan Jan Salwa- Radny Powiatu Mławskiego 

Poinformował, że kilka dni temu odbył się pogrzeb śp. Waldemara Borowskiego.  

Pan Waldemar Borowski przez długie lata pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Komunikacji  

w Starostwie Powiatowym w Mławie. Zaproponował, żeby uczcić jego pamięć minutą ciszy.  
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Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu   

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

 

Rada Powiatu Mławskiego przyjęła protokół z XXX Sesji Rady Powiatu. 

(w głosowaniu udział wzięło 17 radnych).   

 

Ad. 5 

Podjęcie uchwały 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. 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że zgodnie z ustawą dotyczącą Pożytku Publicznego i Wolontariatu jednostka 

samorządowa powiatu mławskiego ma obowiązek uchwalenia programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, i co roku taki program jest uchwalany. Zgodnie z ustawą, 

program określa  m. in.  zasady współpracy, formy współpracy. Wszystkie zadania publiczne 

na rok 2022 zostały określone w czterech sferach działań: wspieranie, upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu; wspieranie działalności kulturalnej i sztuki; ochrona i promocja 

zdrowia; wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o okres 

realizacji, to każdy program obejmuje jeden rok budżetowy. W drugiej połowie grudnia 

zostanie ogłoszony pierwszy konkurs. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłaszając taki konkurs 

informuje o nim w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Starostwie 

Powiatowym oraz na stronie internetowej jednostki samorządowej. Zainteresowane 

organizacje mogą składać oferty w terminie zawartym w ogłoszeniu. Wysokość środków na 

realizację programu na 2022 rok została powiększona o 3,3% zgodnie z wytycznymi do 

uchwalenia budżetu na ten rok. Na ten moment zaplanowano 123 940,00 zł, czyli 3940,00 zł 

więcej w porównaniu z rokiem 2021. Program w trakcie tworzenia poddany został 

konsultacjom społecznym oraz opublikowany: w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie 

internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. Organizacje nie zgłosiły uwag do projektu, wobec czego 

program zostaje nadal procedowany zgodnie z zasadami uchwalania tego dokumentu. Program 

określa także tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych, do opiniowania 

ofert, gdzie w każdej sferze jest powoływana Komisja rozpatrująca złożone oferty na realizację 

tych zadań.  

  

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.  

 

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 Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca 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.  
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Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/211/2021 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. (w głosowaniu udział wzięło 17 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów 

aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

 

Pani Katarzyna Miłobędzka- Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że w związku z otrzymaną w dniu 12.10.2021r. informacją o zmianie godziny 

pracy apteki mieszczącej się w Mławie przy ul. Żwirki 21b, zaistniała konieczność 

wprowadzenia zmiany w załączniku do Uchwały Nr XXI/153/2020 Rady Powiatu Mławskiego. 

Apteka będzie teraz otwarta w poniedziałki- piątki w godzinach 700- 2100. Ponadto w związku 

ze zmianą właściciela zachodzi również konieczność zmiany nazwy apteki. Dotychczasową 

nazwę „Apteka Dar Zdrowia” zastępuje się nazwą „Apteka Słoneczna”.  

 

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.  

  

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/212/2021 w sprawie  

zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych  na terenie 

Powiatu Mławskiego na 2021 rok. (w głosowaniu udział wzięło 16 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 7 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2022 rok. 

 

Pani Katarzyna Miłobędzka- Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że harmonogram dyżurów powstał w oparciu o współpracę z aptekami.  

Do wszystkich aptek zostały wystosowane zapytania jak będą pracowały w roku 2022. 

Harmonogram uzyskał pozytywne opinie Wójtów gmin i Burmistrza Miasta Mława oraz 

pełnomocnika Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie w Powiecie Mławskim. W Mławie 

została zlikwidowana ,,Apteka przy Rondzie”.         

 

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.  

  

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/213/2021 w sprawie 

ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego 

na 2022 rok. (w głosowaniu udział wzięło 17 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 8 

Podjęcie uchwały 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 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 Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, 

Transportu i Dróg 

Poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg 

wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca 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 XXXI/214/2021 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 głosowaniu udział wzięło 17 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały 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.  

 

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 
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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 Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, 

Transportu i Dróg 

Poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg 

wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca 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 XXXI/215/2021 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. (w głosowaniu udział wzięło 17 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 

radnych Powiatu Mławskiego. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Zgodnie z art. 21 ust. 5a ustawy o samorządzie powiatowym Rada Ministrów określa, w drodze 

rozporządzenia, maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, 

uwzględniając liczbę mieszkańców powiatów. Zgodnie z niedawno 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: 

1) 100% maksymalnej wysokości diety w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców; 

2) 85% maksymalnej wysokości diety w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców; 

3) 70% maksymalnej wysokości diety w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców. 

Powyższe oznacza, że maksymalna wysokości diet radnych wynosi: 

1) 4 294,61 zł w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców 

2) 3 650,42 zł w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców 

3) 3 006,23 zł w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców. 

Rada Powiatu Mławskiego ustala miesięczną wysokość diety w następujący sposób: 

1) dla Przewodniczącego Rady Powiatu – 74 % 

2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – 47% 

3) dla Członka Zarządu Powiatu – 67% 

4) dla Przewodniczącego Komisji Rady – 47% 

5) dla Radnego Powiatu – 42 %. 

 



7 

 

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Poinformował, że Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wyraziła pozytywną 

opinię do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

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 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.  

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, 

Transportu i Dróg 

Poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg 

wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca 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 Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Zapytał czy są pytania do projektu uchwały? 

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Zabierając głos stwierdził, że radni powiatu mławskiego pozytywnie się wyróżniali na tle 

innych samorządów z tego tytułu, że ich dieta była w miarę umiarkowana. Dokonywana zmiana 

kończy ten okres. Zmiana zapewne musiała się dokonać z racji skali inflacji czy z powodu tego,  

że poprzednia uchwała dawałaby potrzebę nieproporcjonalnej podwyżki Przewodniczącego 

Rady. Pozytywnie trzeba odnieść się do prac nad projektem uchwały, ponieważ prace na 

Komisjach poprzedzone były spotkaniem różnych środowisk celem wypracowania 

kompromisu. Dodał, że kompromis został wypracowany bez jego akceptacji. Na spotkaniu  

Pan Włodzimierz Wojnarowski zaproponował, żeby diety nie były mocno zróżnicowane 

pomiędzy osobami funkcyjnymi i to też jest pozytywne w projekcie. Jednak okoliczności, w 

których się ona dokonuje, skala podwyżki jest zbyt duża. Są czasy pandemii, każde takie 

zmiany budzą naturalny brak akceptacji społecznej. Podwyżka będzie na poziomie od 100% 

dla radnych a dla osób funkcyjnych rzędu 30%,40%,60%, gdzie dla większość grup 

społecznych związanych z budżetem w jednostkach organizacyjnych powiatu zaplanowane 

podwyżki są na poziomie 7,5%. Bardzo ważnym wydatkiem na rzecz radnych był zakup 

laptopów, które bardzo ułatwiły warunki pracy. Dochody własne z CIT, PIT są mniejsze na 

przyszły rok niż dotychczasowe dochody. Mimo wyrównań z dotacji celowych wzrost 

dochodów własnych jest rzędu 2,6%.    

Dodał, że podwyżka na takim poziomie jest za wysoka i będzie głosował przeciw.  

 

 

Rada Powiatu Mławskiego 14 głosami za, 2 wstrzymującymi oraz 1 przeciw podjęła uchwałę 

Nr XXXI/216/2021 w sprawie zmiany diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 

radnych Powiatu Mławskiego. (w głosowaniu udział wzięło 17 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie 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.  

Ustalając wysokość wynagrodzenia Rada Powiatu zobowiązana jest do przestrzegania stawek 

zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych, zgodnie z którymi wynagrodzenie zasadnicze 

starosty w powiecie powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców nie może przekroczyć 10.430 zł,  

dodatek funkcyjny wynosi do kwoty 3450 zł, dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Natomiast art. 37 ust.4 ustawy o 

pracownikach samorządowych stanowi, że minimalne wynagrodzenie Starosty nie może być 

niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego w w/w rozporządzeniu. 

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 Witold Okumski- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Poinformował, że Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wyraziła pozytywną 

opinię do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

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 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.  

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, 

Transportu i Dróg 

Poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg 

wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca 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.  
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Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że ten projekt uchwały jest częściowo zbieżny pod względem argumentacji  

z poprzednią uchwałą, ponieważ okoliczności są podobne. Uwagi dotyczące kształtu budżetu, 

dochodów, uposażeń pracowników są aktualne. Z racji pełnienia funkcji Starosty styka się on 

najbardziej z oczekiwaniami pracowników, że uposażenia są niewłaściwe, zbyt małe. 

Wpływają pisma od pracowników o podwyżki, żeby grupy średniego personelu były bardziej 

zauważone. Ta uchwała ma wymiar okoliczności wykraczających poza decyzję radnych.  

W 2018 r. ze strony rządzącego ugrupowania nastąpiło obniżenie uposażeń z atmosferą nagonki 

na samorządowców ale przez wygrane wybory w wielu samorządach przez partię rządzącą 

nastąpiła całkowita zmiana tego rozporządzenia i drastyczną podwyżkę. Wprowadzono też 

nowe rozwiązania, których wcześniej nie było, czyli nie tylko bardzo wysoko umieszczony 

próg maksymalny ale także próg dolny. W przypadku Starosty Mławskiego nie można mówić 

o rekompensacie, ponieważ objął on stanowisko wedle nowych uposażeń. Rozporządzenie 

zobowiązuje Radę Powiatu do przyznania 16 000,00 zł uposażenia, ale nie powinna ona sięgać 

po wyższy próg i brać przykładu z innych samorządów tylko odnosić się do sytuacji 

budżetowej.   

 

 

Rada Powiatu Mławskiego 15 głosami za oraz 1 przeciw podjęła uchwałę Nr XXXI/217/2021 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Mławskiego. (w głosowaniu udział wzięło  

16 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 

nakładów finansowych zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2021-2023dotyczących 

wprowadzenia do WPF zadania pn.: 

1) ,,Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe z powiatu mławskiego”. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2. Łączne 

nakłady finansowe i limity zobowiązań zestawione zostały na kwotę 62 150,00 zł. i obejmują 

dwa lata budżetowe 2021-2022. Na rok 2021 limit wydatków stanowi kwotę 22 263,00, na rok 

2022 kwotę 39 914,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi X- Edukacja dla rozwoju regionu. 

2) ,,Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe z powiatu mławskiego”. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4. Łączne 

nakłady finansowe i limity zobowiązań zestawione zostały na kwotę 60 520,00 zł. i obejmują 

trzy lata budżetowe 2021-2023. Na rok 2021 limit wydatków stanowi kwotę 16 456,00 zł.,  

na rok 2022 kwotę 24 752,00 zł., na rok 2023 kwotę 19 312,00 zł. Projekt realizowany jest w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi X- Edukacja dla 

rozwoju regionu. 

   Zmiany limitów nakładów finansowych zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2020-

2021dotyczących zwiększenia w poz. 1.3.2.13 załącznika nr 2 do WPF kwoty 54 26,00 zł.  

z tytułu zwiększenia pomocy finansowej Miasta Mława w wys. 54 236,00 zł. przy realizacji 
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zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska” do kwoty 

329 236,00 zł. łączne nakłady finansowe po dokonaniu zwiększenia stanowią kwotę 729 236,00 

zł.  

 

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca 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 XXXI/218/2021 w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Starosty Mławskiego. (w głosowaniu udział wzięło  

15 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

  

  

 

Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 

2021. 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 2.955.647,20 zł i 

zmniejsza się o kwotę 307.250,88 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o 2.577.470,37 zł 

(per saldo), dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 70.925,95 zł. Budżet po stronie 

wydatków zwiększa się o kwotę 771.139,27 zł i zmniejsza się o kwotę 713.081,95 zł  

(per saldo +58.057,32 zł), w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 28.178,68 zł  

(per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 86.236,00 zł. 

 

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca 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 XXXI/219/2021 w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Starosty Mławskiego. (w głosowaniu udział wzięło  

15 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 14 

Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że Zarząd Powiatu w czasie między Sesjami poświęcił na tworzenie  

projektu budżetu na rok 2022. Na innych zasadach będą przekazywane środki dotyczące PIT 

oraz CIT. Intencją Zarządu było i jest maksymalne pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

Inwestycja Bogurzynek- Mdzewo została oddana do użytku, w dniu 13 października nastąpi 

uroczyste oddanie. Koszt tej inwestycji to 27 500 000,00 zł. Droga w Wyszynach jest w 

ostatnim stadium wykonania. Na tym zadaniu powstały pewne oszczędności. Zarząd 

Województwa Mazowieckiego podjął decyzję, żeby środki pozostały w budżecie powiatu 
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mławskiego, więc jest szansa na wykonanie jeszcze 2 km drogi. Zarząd Powiatu będzie 

wnioskował, żeby drogę Pączkowo- Bielawy przesunąć do wydatków niewygasających. 

Uszczelnienie mostu w tych temperaturach nie jest możliwe.      

Powiat czeka na ocenę biegłego sądowego, który stwierdzi czy część opisowa do specyfikacji 

zamówień publicznych na fotowoltaikę była dobrze zawieszona na nośnikach 

informatycznych, że firma, która wygrała przetarg miała szansę to przeczytać i wycenić.  

W dniu wczorajszym ocena dotarła ale wymaga ona analizy i jednoznacznego określenia przez 

obie strony czy opinia biegłego jest korzystna dla powiatu mławskiego. W konkluzji jest 

napisane, że skutecznie zostały zawieszone materiały i można było je odczytać.   

Zarząd Powiatu powołał pełnomocnika Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego  

w Mławie. Osoba ta zaangażowała się bardzo w pozyskiwanie osób do pracy, tworzenie 

dokumentów. Osób, które będą chciały korzystać z tego obiektu do końca roku na pewno 

przybędzie. Pożywienie najprawdopodobniej przygotowywane będzie przez Bursę Szkolną.  

W czwartej fali koronawirusa zakażonych było 602 osoby, z czego 15 osób zmarło. Poziom 

zaszczepienia w Mławie jest na poziomie 56%, Największe zaszczepienie jest w gminie 

Radzanów, natomiast najmniejsze w gminie Stupsk. W SPZOZ w Mławie zostały 

uruchomione łóżka covidowe.  

Pan Wicestarosta złożył prośbę o rozwiązanie umowy o pracę i przejście na emeryturę z dniem 

12.04.2022 r. Uzasadnia to złym stanem zdrowia. Pan Zbigniew Markiewicz wcześniej miał 

przerwy w pracy spowodowane operacjami onkologicznymi, więc Zarząd pracował już w 

mniejszym składzie. Pan Starosta poprosił, żeby poczekać do 12.04.2021 r., ponieważ wtedy 

złoży wniosek o odwołanie z funkcji. Podziękował Pani Karpińskiej oraz Pani Zając za 

podpisywanie umów. Dodał, że wraz z Panią Sekretarz, dyrektorami i kierownikami jednostek 

stara się zarządzać powiatem, żeby nie było żadnego uszczerbku. Zwracając się do Pana 

radnego Tomasza Chodubskiego powiedział, żeby nie próbować robić na tym kapitału. Każdy 

stara się robić wszystko, żeby powiat z tego powodu nie ucierpiał.   

 

 

Ad. 15 

Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

 

Pan Jan Salwa- Radny Powiatu Mławskiego 

Zabierając głos powiedział, że chciałby żeby Zarząd Powiatu rozważył podwyżki dla 

pracowników biurowych. Zapytał jakie jest średnie uposażenie pracowników biurowych? 

Część pracowników pracuje na poziomie najniższej krajowej, to co ustawa gwarantuje i od 

stycznia 2022 r. najniższe wynagrodzenie wzrośnie.     

Zapytał o zakażenia i zgony spowodowane COVID 19 w powiecie mławskim i Mławie.   

Stwierdził, że znajomość Konstytucji RP w Polsce jest na średnim poziomie. Dodał, że jeśli 

Przewodniczący Rady Powiatu oraz Pan Starosta uzna, że można rozdać każdemu z radnych 

egzemplarz Konstytucji RP, to w przeciągu kilku dni jest w stanie je dostarczyć.     

 

Pan Janusz Wiśniewski- Radny Powiatu Mławskiego 

W imieniu mieszkańców powiatu zwrócił się z prośbą o podjęcie interwencji, działań  

w sprawie zmiany organizacji ruchu w związku z budową drogi S7. Ulica Warszawska, która 

jest częścią drogi wojewódzkiej staje się na chwilę obecną nieprzejezdna. Podobnie jest z ulicą 

Nowowiejską. Organizacja ruchu, którą wymyślił wykonawca generalny wydaje się nie do 

końca dopracowana. Kompetencje Starosty są ograniczone w tej kwestii. Oddanie drogi S7 

ma nastąpić do 22 grudnia jeśli pozwoli na to pogoda, ale samo oddanie to nie zakończenie 

problemów, ponieważ pozostają jeszcze skrzyżowania z drogą S7.    
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Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Zabierając głos powiedział- ,,Przymierzałem się wcześniej, żeby pochwalić panującą 

atmosferę i zwyczaj w tym samorządzie powiatowym, że nie spotyka się od strony Starosty  

i Zarządu Powiatu komentowania zachowania radnych. Oglądając inny samorząd gminny 

można zauważyć jak radni są oceniani. Ja przed chwilą spotkałem się z sugestią, że jeśli 

składam zapytania w sprawach publicznych dotyczących funkcjonowania powiatu, to ,,zbijam 

kapitał”. Moje pytania, apele prowadzą do uzyskania większej ilości informacji. Prosiłbym  

o zachowanie tej dobrej tradycji. Każdy obywatel ma prawo oceniać zachowanie osób 

publicznych, również radnych ale ze strony władzy organu stanowiącego lepiej byłoby nie 

przypisywać radnym niewłaściwych intencji.       

Odbiór społeczny, działania radnych związane są z tym jakie przyznali sobie uposażenie.  

Utrudnia to potem reagowanie na oczekiwania społeczne, pracownicze. Wpłynęły pisma 

pracowników służby zdrowia, ratowników medycznych, pielęgniarek. Jakie są nadzieje na 

rozwiązanie tych narastających problemów, zwłaszcza że pojawia się tam zniecierpliwienie 

pracownicze? W piśmie jest zapis, że ,,w przypadku braku porozumienia i niespełnienia 

oczekiwań finansowych dogodnych dla wszystkich ratowników medycznych i pielęgniarek 

systemu zatrudnionych w SPZOZ Mława będziemy zmuszeni w końcu dbać o zdrowie 

fizyczne jak i psychiczne nasze i naszych rodzin”. Czy te oczekiwania zostaną spełnione?  

Czy może nastąpić np. strajk pracowników?   

 

Pan Witold Okumski- Radny Powiatu Mławskiego 

Zabierając głos stwierdził, że od niedzieli w powiecie mławskim nastąpił atak zimy.  

Nie powinien być on zaskoczeniem, ponieważ media z dużym wyprzedzeniem informowały, 

że tak się stanie. Szczególnie w niedzielę na terenach takich gmin jak Radzanów, Strzegowo, 

Szreńsk śnieg padał z dużą intensywnością. Bezpieczeństwo mieszkańców, o które Zarząd 

Powiatu troszczy się utrzymując szpital, utrzymując drogi to rzeczy najważniejsze. Nie ma 

ważniejszej rzeczy dla mieszkańców jeśli dozna urazu czy też utraci swój majątek w skutek 

wypadku. Na odcinku Drzazga- Zgliczyn Kościelny były 4 kolizje. Podstawą życia dla 

mieszkańca, szczególnie poza Mławą jest transport kołowy i dobra, bezpieczna droga.  

Czy stan środków finansowych w Powiatowym Zarządzie Dróg jest wystarczający, żeby 

zapewnić i mieć na bieżąco odpowiednio ilość piasku z solą? Czy tabor, którym dysponuje 

PZD pozwala na podejmowanie szybkich, skutecznych działań przy takich warunkach 

atmosferycznych?        

Poprosił Komendanta Powiatowego Policji w Mławie o wypowiedź na temat kolizji, zdarzeń, 

które miały miejsce w ostatnim czasie.  

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie 

Poinformował, że na chwilę obecną zabezpieczonych jest 1500 t środków uszorstniających. 

Przedsiębiorstwo, które wygrało przetarg zobligowane jest do tego, żeby na bieżąco 

zabezpieczyć te materiały. W magazynie złożone jest ok. 6000 t. soli. Sprzęt to wywrotki  

o nośności ok. 8 t. z napędem na tylną oś. Podwójny napęd mają jedynie ciągniki.  

 

Pan Artur Ryfiński- Komendant Powiatowy Policji w Mławie 

Poinformował, że w momencie złych warunków atmosferycznych zdarzeń drogowych 

skutkujących rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni czyli zakwalifikowane jako wypadki Policja 

odnotowuje mniej. Są drobne zdarzenia zakwalifikowane jako kolizje drogowe (wypadnięcia 

z drogi, wjazdy do rowu, uszkodzenia karoserii) ale nie ma na szczęście ofiar w ludziach.  

Za chwilę pojawi się droga S7 a ciągle jest problem z wiaduktami. Wiadukty są drożne dopóki 

nie pada śnieg i zamarza nawierzchnia. W momencie zmiany aury dyżurny Policji dostaje 

telefony o zatorach na wiaduktach przez samochody ciężarowe.        
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Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie 

Dodał, zabezpieczone środki to kwota 700 000,00 zł. Jeśli wystąpi potrzeba dołożenia 

środków, to co roku zwiększane były z zimowego utrzymania dróg.  

Dodał, że działania PZD skupiały się głównie na tym aby utrzymać przejezdność na 

wiaduktach. Jeśli występuje opad i jest dyspozycja wyjazdu piaskarki, to zanim ona dojedzie 

załadowana, to na konstrukcji żelbetowej natychmiast występuje zamroź   

Odnosząc się do wypowiedzi radnego Janusza Wiśniewskiego poinformował, że Powiatowy 

Zarząd Dróg, Starostwo Powiatowe w Mławie nie jest stroną. Ustala to Generalna Dyrekcja 

Dróg i Autostrad wraz z Mazowieckim Urzędem Dróg. Objazd przy ul. Nowowiejskiej był 

zaplanowany w ten sposób, żeby przepuścić ruch od Sławogóry na Windyki. Wymuszono 

wręcz na wykonawcy, żeby wykonali ruch wahadłowy. Puszczenie ruchu na Szydłówek czy 

na Windyki spowodowałoby kompletną degradację dróg.  

 

Pan Jacek Szlachta- Radny Powiatu Mławskiego 

Podziękował Dyrektorowi Wydziału Komunikacji za zmianę obsługi interesantów, 

pracownikom za dużą wydajność, byłemu Panu Staroście, który rozpoczął budowę tego 

budynku i obecnemu Zarządowi Powiatu. Skończyły się skargi na obsługę w Wydziale 

Komunikacji.   

Zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe dla Rodzinnego Domu Dziecka, Zawodowych 

Rodzin Zastępczych oraz Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie. Pieniądze można wpłacać 

w Biurze Rady Powiatu.  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Zwracając się do Pana radnego Jana Salwy poinformował, że w tej chwili nie jest w stanie 

poinformować ile wynosi średnie wynagrodzenie pracowników. Informacja zostanie 

przygotowana na piśmie i przedstawiona przed następną Sesją Rady Powiatu. Potwierdził, że 

pracownicy Starostwa mają niskie wynagrodzenia. Należy zrobić więcej, żeby szczególnie 

osoby, które pracują po 10 czy 15 lat zarabiały więcej. Nie jest to łatwe, bo sama regulacja 

wynagrodzeń to 1 500 000,00 zł. (ok. 700 000,00 regulacja związana z wyrównaniem pensji 

minimalnej).  

Co do obaw pracowników służby zdrowia poinformował, że spory rozwiązywane są na 

bieżąco. Na jedną z najbliższych posiedzeń Komisji czy Sesji zostanie zaproszony Dyrektor 

SPZOZ i przedstawi aktualną sytuację w szpitalu.  

  

Pani Jolanta Karpińska- Radna Powiatu Mławskiego 

Poinformowała, że ruch na ulicy Nowowiejskiej jest wahadłowy na światłach, jednak droga 

powiatowa relacji Mława- Dzierzgowo miała być całkowicie zamknięta bo takie były plany 

wykonawcy tego odcinka. Podziękowała Dyrektorowi PZD w Mławie, żeby da droga była 

przejezdna. Dokumenty zostały złożone do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego a planowane wydanie pozwolenia na użytkowanie zaplanowano do 15 grudnia.   

 

Ad. 16 

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

między sesjami. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że w okresie między sesjami do Rady Powiatu Mławskiego nie wpłynęło żadne 

pismo.   

Dodał, że 27 października 2021 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę  

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie w zakresie przebiegu realizacji inwestycji drogowej 
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pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek- Mdzewo”. Komisja nie stwierdziła 

nieprawidłowości. Radni mogą zapoznać się z protokołem pokontrolnym w Biurze Rady 

Powiatu.    

  

 

Ad. 17 

Zamknięcie obrad XXXI Sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu- Pan Jan Łukasik 

o godz. 1400 zamknął XXXI Sesję Rady Powiatu Mławskiego.  

Z okazji świąt Bożego Narodzenia złożył wszystkim życzenia. 

  

                                                                                                   

                                                                                                  Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                               /-/   Jan Łukasik  

 

 
Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

15.12.2021 r.  


