
 

U C H W A Ł A  Nr 10/2022 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Powiatu Mławskiego 

z dnia 11 stycznia 2022 roku 

 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej w przedmiocie zwiększenia w 

budżecie powiatu mławskiego środków finansowych z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie. 

 

 

 

Na podstawie § 69 ust. 3 Statutu Powiatu Mławskiego  (Dz. Urzęd. Woj. 

Mazowieckiego z dnia 21 maja 2009 roku Nr 74, poz. 1982 ze zm.) – Komisja  

Skarg, Wniosków i Petycji uchwala co następuje:   

 

§ 1 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji popiera stanowisko zawarte w petycji. 

Komisja uznała, że po sporządzonym sprawozdaniu z  wykonania budżetu 

Powiatu Mławskiego za 2021 rok, biorąc pod uwagę wysokość wolnych 

środków należy przeprowadzić analizę finansową pod kątem możliwości 

przyznania podwyżki wynagrodzeń dla samorządowych pracowników 

zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Mławie i jednostkach 

organizacyjnych powiatu mławskiego.  

 

§ 2 

      

Uchwałę przekazać Zarządowi Powiatu Mławskiego. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
        

 

        Przewodniczący Komisji 

        

            Michał Danielewicz  

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

 

W dniach: 16 grudnia 2021 roku oraz i 4 stycznia 2022 roku do Rady 

Powiatu Mławskiego wpłynęły petycje pracowników Starostwa Powiatowego             

w Mławie w przedmiocie zwiększenia w budżecie powiatu mławskiego środków 

finansowych z przeznaczeniem na ich wynagrodzenia. 

Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w dniu 11 stycznia 

2022 roku skierowali pismo do Rady Powiatu Mławskiego informujące                            

o przyłączeniu się do złożonej petycji i poparli argumenty za podniesieniem 

wynagrodzeń.  

Komisja po zapoznaniu się z informacją i wykazem płac na 

poszczególnych stanowiskach (zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2021r.), 

stwierdza, że wynagrodzenia samorządowych pracowników zatrudnionych w 

Starostwie Powiatowym w Mławie i jednostkach organizacyjnych powiatu 

mławskiego winny być wyższe, szczególnie osób nie zajmujących stanowisk 

kierowniczych.  

W budżecie Powiatu Mławskiego na rok 2022 zaplanowano wzrost 

wynagrodzeń o 7,5% /przy planowanym wskaźniku inflacji 3,3%/. 

Komisja nie widzi możliwości zwiększenia środków na wynagrodzenia              

w uchwalonym budżecie powiatu mławskiego na obecny rok, jednak wnioskuje 

by po sporządzeniu bilansu za rok 2021 w przypadku wystąpienia nadwyżki 

budżetowej, rozważyć możliwość przeznaczenia jej części na wzrost płac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


