
Br.0012.10.2021 

Protokół Nr 29/2021 

z  posiedzenia Komisji  

Zdrowia i Pomocy Społecznej  

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 16 grudnia 2021 roku 

wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

pod przewodnictwem  

Pana Jacka Szlachty- Przewodniczącego Komisji  

 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia.  

 

Pan Jacek Szlachta Przewodniczący Komisji  

Otworzył dwudzieste dziewiąte posiedzenie Komisji, powitał jej Członków oraz zaproszonych 

gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Jacek Szlachta - Przewodniczący Komisji  

Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 4 Członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 28/2021 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dwóch 

dodatkowych punktów: 

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

• zmiany uchwały dotyczącej ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

• zmiany uchwały dotyczącej ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Mławskiego na 2022 rok. 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Analiza i wyrażenie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego oraz do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022 w 

zakresie działania Komisji. 

6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

• zmiany uchwały dotyczącej ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

• zmiany uchwały dotyczącej ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych 



na terenie Powiatu Mławskiego na 2022 rok. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamkniecie posiedzenia. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji.  

 

 

 

Punkt 5 

Analiza i wyrażenie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego 

oraz do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022 w zakresie działania 

Komisji. 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Zwróciła uwagę członków na projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego, gdzie 

nastąpiła radykalna zmiana w prognozowanych dochodach na rok 2022, które stanowią bazę do 

tworzenia następnych wskaźników w poszczególnych latach budżetowych, aż do 2032 roku, 

ponieważ do tego roku planowane jest zaciągnięcie zobowiązania z tytułu obligacji. W  Wieloletniej 

Prognozie Finansowej, w części „objaśnienia” bardzo szczegółowo został opisany sposób w jaki 

zostały wygenerowane dochody zapisane w załączniku nr 1. Skarbnik zaznaczyła, że główny nacisk 

został położony na realność Wieloletniej Prognozy Finansowej, na którą składa się przede wszystkim 

realność dochodów powiatu. Bardzo duże zmiany mają miejsce w podatku dochodowym od osób   

fizycznych i prawnych. Od 1 stycznia 2022 roku udział w podatku od osób fizycznych będzie 

przekazywany do powiatu w formie kwoty, która jest wyliczana jako średnia z trzech lat budżetowych, 

począwszy od roku bazowego. Dochód będzie jednoznacznie określony, wyniesie 1/12 rocznego 

planu finansowego. Nie będzie natomiast nadwyżki bądź zniżki. Rok 2022 będzie stanowił bazę do 

tworzenia dochodów z tego tytułu w następnych latach budżetowych. Skarbnik przypomniała, że w 

roku 2021 w planie finansowym w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych  

kwota wynosiła 18 mln 592 tys. zł. Natomiast Ministerstwo Finansów na podstawie tych wyliczeń w 

realizacji polskiego ładu samorządowi przyznało kwotę (raty miesięcznej) 16 mln 545 tys. 228zł. 

Powstaje  deficyt. Prawdą jest, że w powiecie udział w podatku dochodowym i od osób prawnych 

jest większy ( była to kwota 1 mln 391 tys. zł, obecnie 1 mln 729 tys. zł).  Aby wspomóc samorządy 

w realizacji tej zniżki dochodów zaproponowano kwotę, która została uwzględniona i wyliczona 

algorytmem przez Ministerstwo Finansów, które uzupełniło brakującą kwotę z tytułu udziału w 

podatku dochodowym od osób fizycznych i  prawnych do wysokości planowanego udziału w podatku 

dochodowym od osób fizycznych i prawnych, jaki samorząd planował na rok 2022 na dzień 31 maja 

2021 roku. Na Powiat Mławski przypadła kwota 2 mln 590 tys. 339 zł.  Zgodnie z ustawą kwota ta 

została przeznaczona ( w zależności jak zdecyduje samorząd) na wydatki w roku 2021, albo na 

uzupełnienie środków z tytułu brakujących dochodów w roku 2022. Przy projektowaniu budżetu przy 

zestawieniu dochodów i wydatków w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, to co musi zostać 

zrealizowane w ramach wydatków rzeczowych, było już wówczas wiadomym, że musi ta kwota 

zostać przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących w roku 2022. Kolejną kwestią, która pojawiła 

się w trakcie projektowania budżetu jest zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych, art.242, 

który stanowi, że samorząd nie może uchwalić budżetu jeżeli wydatki bieżące są większe od 

dochodów bieżących, zmiana polega na wprowadzonej możliwości na okres trzech lat budżetowych , 

mówiącej że wydatki mogą być wyższe od dochodów bieżących, w przypadku gdy spełniony jest 

warunek: niedobór powinien zostać pokryty w ciągu trzech najbliższych lat budżetowych z nadwyżki 

budżetowej.  Zmianie ulega także art. 243, który określa lata, które brane są do wyliczenia 

indywidualnego wskaźnika dla każdego samorządu. Prognoza finansowa Powiatu Mławskiego 

obejmuje okres siedmiu lat, była sprawdzona, a Regionalna Izba Obrachunkowa uznała ją za realną. 

Zmianie uległa również klasyfikacja budżetowa. Dla prognozowania kolejnego roku budżetowego 

2023 oraz kolejnych lat budżetowych bazą jest rok 2022 ( mniejszy PIT, co przekłada się na kolejne 



lata budżetowe). W wytycznych Ministerstwa Finansów do tworzenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, mowa głównie o podatku od osób fizycznych i prawnych, czyli części dotyczącej 

wynagrodzenia brutto. W związku z tym przyjęto założenie, że przy uwzględnieniu udziału w 

podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto wskaźnik, który  jest sumą dwóch 

wskaźników: wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzenia brutto, wskaźnika inflacyjny . W 

przypadku subwencji nastąpiło odróżnienie subwencji oświatowej od wyrównawczej. Metodologia 

wyliczenia subwencji oświatowej, wydatków na oświatę pozostała niezmieniona. Wydatki bieżące 

( w jednostkach, bez wydatków oświatowych oraz jednostek bazujących na dotacjach celowych z 

budżetu państwa np. nadzór budowlany) na rok 2023 pozostały na poziomie roku 2022. W dalszych 

słowach nawiązała do długu powiatu, który wzrasta, oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku będzie 

stanowił kwotę 8mln 476 tys. zł. W roku 2022 planowana jest emisja obligacji, na pokrycie wydatków 

majątkowych ( w części, ponieważ 1mln 131 tys. zł będzie z dochodów bieżących przeznaczona na 

realizację inwestycji), natomiast na pozostałe realizacje brakuje 7mln 570 tys. zł. Planowany dług na 

dzień 31 grudnia 2022 roku wyniesie 13mln 655 tys. zł. Z tytułu emisji obligacji przyjęto do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata budżetowe i do projektu uchwały budżetowej również na 

rok 2022 symulację wynikającą z wyliczenia obsługi obligacji ( z tym, że na moment projektowania 

budżetu przyjęto wibor trzy miesięczne na poziomie przed pandemią 1,71%)  

 

Pan Jacek Szlachta Przewodniczący Komisji  

Zapytał Pani Skarbnik, czy chce jeszcze coś dodać w zakresie działania Komisji. 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Zwróciła uwagę Członków Komisji na temat: Domów Dziecka, opieki zastępczej, oraz na koszty 

utrzymania jednego wychowanka. Dodała, że przybywa obecnie rodzin zastępczych. 

 

Pan Jacek Szlachta Przewodniczący Komisji  

Dodał, że przybywanie rodzin zastępczych jest skutkiem podjętej uchwały, która podwyższyła 

komfort psychiczny rodziców zastępczych, poczucie lepszego traktowania. Dodał, że obecna sytuacja 

covidowa doprowadziła do tego, że rodzice zaczęli przebywać z dziećmi, a sąd nagminnie   

orzeka pieczę zastępczą. W domach dziecka jest coraz mniej „obcych” dzieci, których utrzymanie 

wspiera budżet, a koszt utrzymania dziecka rośnie. Bywa tak, że po zasądzeniu przez sąd opieki 

zastępczej dom dziecka mówi „nie”, rodzina zastępcza mówi „nie” i wówczas trzeba dziecko 

umieścić np. w domu dziecka w Wrocławiu, gdzie koszt utrzymania wynosi np. 16 tys. zł/ miesiąc.  

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Powiedziała, że najdroższy dom dziecka w powiecie to Dom Dziecka nr 3, gdzie przewidziany koszt 

utrzymania jednego dziecka wynosi 5654 zł, oraz że dzieci z powiatu mławskiego przebywają w 

placówkach opiekuńczo- wychowawczych w innych powiatach , np. w Siedlcach , gdzie przebywa 

dwójka dzieci z powiatu, a ich koszt utrzymania jest niższy, nieco ponad 3 tys. zł, zaś w Gdańsku  

np. 9 tys. zł. Dodała, że dzieci przybywa. Na dzień 8 października w rodzinach zastępczych 

przebywało 96 dzieci, a w roku ubiegłym 88. Jest to problem, który będzie generował koszty w 

przyszłości. Koszt na jedno dziecko obecnie wynosi 1595 zł.  

 

Pan Jacek Szlachta Przewodniczący Komisji  

Podsumował, że to jest zadanie powiatu. Bardzo dobrze, że rodzin przybywa, ostatnio doszła kolejna, 

która czeka na dzieci. Zorganizowano akcję Świąteczna Paczka, żeby wesprzeć Rodzinny Dom 

Dziecka w Dozinach, oraz Domy Dziecka. Tym instytucjom niestety nie ma kto w ten sposób pomóc, 

wesprzeć. Ostatnio Szkoła z Radzanowa wsparła Rodzinny Dom Dziecka, otrzymali brakujący 

podgrzewacz wody, pościel. Dobiega końca akcja zbierania pieniędzy na wsparcie dla tych instytucji.  

 

 

Komisja 2 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących wyraziła pozytywną opinię do projektu 



uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mławskiego. 

 

Komisja 2 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących wyraziła pozytywną opinię do projektu 

uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022 w zakresie działania Komisji. 

 

 

Punkt 6 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

• zmiany uchwały dotyczącej 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 zmiana odnosi się do punktu aptecznego w Dzierzgowie, który od dnia 16 grudnia 

tego roku został zamknięty. Dodała, że po nowym roku, w 2022 roku, w tym samym miejscu zostanie 

uruchomiony nowy punkt apteczny. Obecnie nie jest znana data, nazwa, nowy właściciel oraz 

godziny pracy nowego punktu aptecznego, który ma powstać. 

 

Komisja jednogłośnie (4 głosy) wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Mławskiego na 2021 rok. 

 

• zmiany uchwały dotyczącej ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2022 rok. 

 

Komisja jednogłośnie (4 głosy) wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2022 rok. 

 

 

Punkt 7 

Zapytania i wolne wnioski 

 

Pytań i wolnych wniosków nie zgłoszono 

 

Punkt 8 

Zamknięcie posiedzenia  

 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji 

Zamknął dwudzieste dziewiąte posiedzenie Zdrowia i Pomocy Społecznej, podziękował radnym  

i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

  

 

                                                                                                        Przewodniczący Komisji 

                                                                                                         /-/  Jacek Szlachta 

 

 

Sporządziła: 

Sylwia Krupińska 

23.12.2021 r. 


