
Uchwała Nr XXXIII/242/2022 

Rady Powiatu Mławskiego 

 z dnia 10 lutego 2022 roku 

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej  

 

 

Na podstawie przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach                   

(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) – Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

Po rozpatrzeniu petycji pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie                            

i pracowników jednostek organizacyjnych powiatu w przedmiocie zwiększenia w budżecie 

powiatu mławskiego środków finansowych z przeznaczeniem na ich wynagrodzenia oraz po 

zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w tej sprawie – Rada Powiatu 

Mławskiego popiera stanowisko zawarte  w petycji.  

W zakresie zwiększenia w budżecie powiatu mławskiego środków finansowych                       

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie 

przekazuje petycję do Zarządu Powiatu Mławskiego celem przeprowadzenia analizy 

finansowej pod kątem możliwości przyznania podwyżki wynagrodzeń dla samorządowych 

pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Mławie i jednostkach 

organizacyjnych powiatu mławskiego po sporządzonym sprawozdaniu z  wykonania budżetu 

Powiatu Mławskiego za 2021 rok, biorąc pod uwagę wysokość wolnych środków oraz 

złożenia stosownego wniosku w zakresie zmiany w budżecie powiatu mławskiego na 2022 

rok.  

 

§ 2 

 

Uchwałę przekazać Zarządowi Powiatu Mławskiego. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

Przewodniczący Rady Powiatu 

   Jan Łukasik  

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 
 

W dniu 16 grudnia 2021 roku do Rady Powiatu Mławskiego wpłynęła petycja 

pracowników Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie 

zapewnienia podwyżki wynagrodzenia w wys. 20% dla każdego pracownika. 

W dniu 4 stycznia 2022 roku do Rady Powiatu Mławskiego wpłynęła petycja 

pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie w przedmiocie zwiększenia w budżecie 

powiatu mławskiego na rok 2022 środków finansowych z przeznaczeniem na ich płace. 

Pracownicy oczekują zagwarantowania podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla każdego 

pracownika w wys. 1000,00 zł netto.  

 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 Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2022 roku 

zapoznała się z wykazem płac pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie na 

poszczególnych stanowiskach i poparła stanowisko zawarte w petycji, podejmując uchwałę 

Nr 10/2022. 

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 dla samorządowych pracowników zatrudnionych w 

Starostwie Powiatowym w Mławie i jednostkach organizacyjnych powiatu mławskiego. 

Rada Powiatu Mławskiego po zapoznaniu się z uchwałą Nr 10/2022 Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji z dnia 11 stycznia 2022 roku popiera stanowisko zawarte  w petycji. 


