
Br.0012.10.2021 

Protokół Nr 29/2021 

z  posiedzenia Komisji  

Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 16 grudnia 2021 roku 

wspólnie z Komisją Zdrowia i Pomocy Społecznej  

pod przewodnictwem  

Pani Elżbiety Bieńkowskiej- Przewodniczącej Komisji  

 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie obrad. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji  

Otworzyła dwudzieste dziewiąte posiedzenie Komisji, powitała jej Członków oraz zaproszonych 

gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji  

Stwierdziła, że w posiedzeniu bierze udział 6 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. 

 

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 projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu 

Mławskiego. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamkniecie posiedzenia. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą 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) 16mln 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 Michał Danielewicz- Członek Komisji  

Zapytał o okres na jaki zostaną wzięte obligacje, oraz czas wykupu i rozpoczęcie spłaty. 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

W odpowiedzi poinformowała, że w poszczególnych latach budżetowych będzie następowała 

płatność. Spłata rozpocznie się w 2023 roku, a pierwsza rata wyniesie 100 tys. zł płatna 30 września 

2023 roku. 

 

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji  

Dopytał, czy jest to bardziej opłacalne od kredytu? 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Odpowiedziała, że nigdy wcześniej nie stosowano takiej formy. Uzasadniła dlaczego wybór padł na 

obligacje mówiąc, że obligacje są bardziej elastyczne, są poza procedurą przetargową. 

 

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Zapytał który bank wykupuje obligacje samorządowe? 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Odpowiedziała, że zostanie ogłoszony przetarg, z tego co słyszała to np. Bank Spółdzielczy. 

 

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Podsumował, że to może być dobra decyzja, bo inaczej np. za 5 lub 10 lat należałoby całą kwotę 

spłacić, albo obligacje na obligacje lub mieć rezerwę w budżecie, żeby te 7,5 mln spłacić. Jest to 

bezpieczniejsze dla budżetu.  

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Dodała, że zdecydowanie bezpieczniejsze, poza tym nie można tego odraczać w czasie. Gdyby 

zostało to odroczone na rok 2023, i byłoby te 7mln, to powiat by tego nie udźwignął. 

 

Komisja 4 głosami za oraz 1 wstrzymującym wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady 

Powiatu Mławskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Mławskiego. (W głosowaniu udział brało 5 radnych) 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Dodała, że na wydatki bieżące i majątkowe w działach: oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka 

wychowawcza zaplanowano kwotę 48mln, 20 tys. ( wzrost do roku poprzedniego wyniósł 9,4 %). 

Bez rezerw w budżecie zostały zaplanowane na poziomie 42 mln 701 tys. 160 zł (spadek o 1,53%w 

stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Subwencja oświatowa w budżecie powiatu 

została zestawiona na poziomie 35mln 283 tys. zł. Na ten moment wydatki na wynagrodzenia i 

składaki łącznie od obydwu rodzajów wynagrodzeń wynoszą 33 mln 343 tys. zł (są to tylko 

wynagrodzenia placówek powiatowych, bez szkół niepublicznych)  



Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Zapytał jaką kwotę powiat dokłada do oświaty, poza subwencją? 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

W odpowiedzi usłyszał, że 6,5 mln zł, bez inwestycji. Poinformowała także, że nastąpił wzrost dotacji 

dla szkół niepublicznych, oraz o realizowaniu przy udziale własnym przez szkoły szeregu programów 

i projektów. Nawiązała do zadania zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które ma zostać 

zrealizowane w 2022 roku, czyli budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4. Inwestycja ta 

będzie realizowana przez okres dwóch lat budżetowych, zaś środki na realizacje pochodzą z 

programu Polski Ład w łącznej wysokości 5 mln zł, oraz środki z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu- łącznie pozyskano 3mln zł, przy udziale własnym 1mln 262 tys. 51 zł, a w 

roku 2022 880 tys. 553zł, zaś w 2023 roku 381 tys. 477 zł.  Poza środkami budżetowymi podległe 

placówki oświatowe realizują dochody tzw. pozabudżetowe. Skarbnik omówiła także sposób w jaki 

tworzono budżet oświatowy. Projekt budżetu nie zawiera podwyżek dla nauczycieli, przyznana kwota 

subwencji także ich nie zawiera. Dokonano wyrównania we wszystkich jednostkach, również 

oświatowych , czyli wyrównania do najniższego wynagrodzenia. Od pierwszego stycznia kwota ta 

wynosić będzie 3010 zł. W skutkach finansowych przedstawionych radnym kwota ta wyniosła 298 

tys. 175 zł. W jednostkach oświatowych uwzględniono podwyżki dla pracowników na poziomie 7,5 

procent. Osób nie jest zbyt dużo, więc skutek finansowy wyniósł 83 tys. zł. Te osoby, które otrzymują 

minimalne wynagrodzenie równe kwocie 3010zł podwyżki 7,5 procent nie otrzymają. Jak każdego 

roku zaplanowano środki na kursy zawodowe i stypendia. Zabezpieczono także środki na wydatki 

rzeczowe, które zaplanowano na poziomie wskaźnika wzrostu, który obecnie nie jest zbyt wysoki. 

Dodała, że uruchomienie fotowoltaiki pozwoli na zmniejszenie kosztów. Jest jeszcze realizacja zadań 

sportowych, mowa o hali sportowej, w której realizację zadań planuje się w zakresie środków 

własnych i porozumienia. Całkowity budżet mławskiej hali sportowej to kwota 1mln. 229 tys. 800 zł. 

W planach ujęte zostały również zadania w ramach kultury i sportu, które należą do zadań własnych 

powiatu w wysokości 100 620 zł. Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje środki  

zaplanowane na poziomie 130 975 zł i dotyczą trzech źródeł finansowania. W ramy rezerw zaliczone 

zostało m. in. doskonalenie zawodowe nauczycieli ( nieco ponad 147 tys. zł).  

 

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Poinformował, że wg radnego przyjęto zbyt niski wzrost/procent cen towarów i usług czyli 3,3 %,  

a w który obecnie  wynosi prawie 8%. Jest to duża różnica, oraz nawiązał do jednostek i podwyżek 

dla pracowników, jako przykład wymienił Państwową Straż Pożarną. 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Odpowiedziała, że jednostki, które pracują na dotacjach rządowych otrzymują podwyżki w trakcie 

roku budżetowego. Dodała, że te służby pracują na innych zasadach, nie odprowadzają podatku 

dochodowego.  

 

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Zapytał- „Pani Skarbnik, jeżeli policzymy nasze subwencje, dotacje, które muszą wpływać, bo są to 

nasze zadania zalecone. Jak to wszystko policzymy  bez innych środków, które się przekazuje z 

Polskiego Ładu itd., to ile zostaje powiatowi własnych środków na inwestycje?” 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Odpowiedziała, że 1mln 300 tys. zł. 

 

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Odpowiedział, że 1 mln 300 tys. zł, to  bardzo mało. Po czym powiedział, że z siedem, osiem lat temu 

wygospodarowane środki własne wynosiły 5 lub 6 mln zł, a nawet 9 mln zł, a oświata niemalże 

bilansowała się na zero. Dodał : „czyli w tej chwili, co dokładamy do oświaty, to się od nas wyciąga, 



a potem nam się daje te pieniądze, i różne podmioty stają się dobrymi darczyńcami, opiekunami 

samorządów. Czyli samorządy w tym momencie stają się coraz mniej samorządne. Nie mogą 

decydować z góry, czekają, że może coś dostaną i wtedy te inwestycje zrealizujemy. Następne pytanie, 

dostaliśmy 2,5 mln zł , to jest dotacja znaczona, na zadania covidowe dla oświaty, tak? 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Odpowiedziała, że są to dochody, które muszą być wydane na konkretny cel. W oświacie znajdą się 

środki z Polskiego Ładu w kwocie 2,5 mln zł na zadanie budowa sali gimnastycznej.  

 

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Pytał także, czy administracja i obsługa w szkołach otrzyma 7,5%, jeżeli nie będzie minimalnej płacy 

i czy przewidziane są podwyżki dla pracowników starostwa? 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Odpowiedziała, że wszędzie, w taki sam sposób przewidziany jest wzrost wynagrodzenia o 7,5%, 

oprócz jednostek rządowych jak np. straż. 

 

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Podsumował, że na zadania majątkowe dochody wynoszą 19 mln zł, transport i łączność  nieco ponad 

15 mln zł, samorządy sąsiednie 4,5 mln zł, fundusze celowe nieco ponad 11 mln zł, gospodarka 

gruntami 1mln 608 tys zł, po czym dodał, że gdyby nie środki z centrali to powiat nie mógłby 

zrealizować wielu inwestycji. 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Odniosła się do słów przedmówcy informując, że wszystkie celowane rzeczy otrzymywane na 

określone zadania muszą być na nie przeznaczone. Wszystkie dochody, które są wypracowane przez 

jednostki organizacyjne powiatu, łącznie z PIT-em i CIT-em. Jest to kwota ponad 31mln 758 tys. zł,  

przeznaczona na cały powiat. 

 

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Powiedział, że wynika z tego, iż w oświacie prawdopodobnie rząd zagwarantuje płace dla nauczycieli 

– ponieważ na tyle wystarczy subwencji, a resztę np. utrzymanie szkół pokryje powiat z własnych 

środków. Obecnie brakuje 6 mln zł do subwencji. 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Odniosła się słowami, że tak może się wydarzyć, ponieważ jest odrębna klasyfikacja nauczycieli, 

ale tylko po paragrafie wynagrodzenia osobowe, i paragraf dodatkowe wynagrodzenie roczne.  

 

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Zabierając dalej głos zapytał o fotowoltaikę, czy została uruchomiona? Zwrócił uwagę Komisji, że 

obecnie uruchomiając instalację fotowoltaiczną obowiązywać będą nowe przepisy, które nie należą 

do tych korzystnych. 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że jeszcze nie uruchomiono instalacji, a nowe zasady obowiązywały będą od  

1 kwietnia 2022 roku.  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział radnemu, że z częścią instalacji, z jej uruchomieniem wykonawca wyrobi się jeszcze 

przed zmianą przepisów. Termin wykonania mija 15 czerwca przyszłego roku. W ostatnich 

miesiącach wystąpiły pewne perturbacje z wykonawcą (o których Starosta zarówno Komisję jak i 

pozostałych radnych informował na bieżąco). Została wystawiona opinia biegłego sądowego w 



sprawach informatycznych, która potwierdza, że powiat skutecznie zamieścił informację dotyczącą 

remontu dachów i fotowoltaiki. Do wykonawcy wystosowano pismo z prośbą o przedstawienie 

terminów wykonania konkretnych elementów na poszczególnych obiektach. Po czym potwierdził, że 

montaż instalacji trwa i jest możliwość, że jej część zostanie oddana do końca roku. Dodał, że w 

przypadku Domu Dziecka montaż instalacji został zakończony, pozostała kwestia formalności. 

Starosta przyznał, że z tym zadaniem są pewne problemy, ponieważ wykonawca twierdzi, że nie miał 

możliwości zapoznać się z pełnym zakresem zadania ujętego w przetargu. Obecnie trwa rozstrzyganie 

tego, kto popełnił błąd. Powiat na wykonanie zadania otrzymał sto procent środków. Zwrócił uwagę 

Członków Komisji, że z chwilą kiedy instalacja zacznie działać, to pozwoli to znacznie obniżyć 

koszty zużycia energii. Ponadto zainstalowano pompy ciepła. Istnieje obawa, że wykonawca może 

porzucić realizację zadania, wówczas koniecznym będzie ogłoszenie nowego przetargu, oraz koszty 

mogą być znacznie wyższe.  

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji  

W zadanym pytaniu odniósł się do działu oświaty, w którym widnieje spadek wydatków bieżących 

w jednostkach z rezerw, oraz placówki i jednostki, w których widoczny jest wzrost np. w ośrodku 

interwenci, gdzie wystąpił wzrost wydatków w tym wydatków na wynagrodzenia. Radny zapytał, z 

czego wynika ta różnica? 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Odpowiedziała, że wynika to przede wszystkim z tego, że został przyjęty program wieloletni, który 

generuje wydatki osobowe i cały budżet. W przypadku tej placówki został tam zatrudniony na pół 

etatu psycholog. W dziale oświata przy wynagrodzeniach nie są uwzględnione składki ZUS i podatek. 

Każdego roku przygotowywano na ten cel rezerwę, czyli około 1mln 94 tys. zł. W roku 2022 tej 

rezerwy nie ma, w związku z tym dlatego wystąpił spadek. Jeśli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli, 

to w porównaniu do roku ubiegłego są prawie identyczne. Wzrost wydatków równy 5 % dotyczy 

wydatków niepublicznych, zaś w mławskiej hali sportowej jest duży wzrost najniższego 

wynagrodzenia.  

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji  

Wspomniał o reformie szkolnictwa, która miała miejsce kilka lat temu i zapytał Skarbnik jak to się 

stało, że powstała taka luka między subwencją, a środkami, które powiat musi przeznaczyć na oświatę. 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Wspomniała, że zawsze na koniec roku zostawały jakieś pieniądze z oświaty. Był taki czas, kiedy tej 

subwencji wystarczało na realizację zadań oświatowych. Potem uległo to zmianie. Podstawy 

programowe, które weszły w zakresie zasadniczych szkół  są bardzo kosztochłonne. Najlepsza dla 

powiatu jest Zespół Szkół Nr 3, który mieści się w subwencji oświatowej. Jest tam tak dlatego, 

ponieważ praktyki odbywają się na zewnątrz. Natomiast szkoły w których odbywa się nauka zawodu, 

tam prawdopodobnie są bardzo mocno określone podstawy programowe , których nie można ominąć. 

Wg Skarbnik najbardziej koszty generują się dla zawodu technika. Powiat w oświacie przeznacza 33 

mln na wynagrodzenia, gdzie subwencji otrzymuje 36 mln. Zauważalne jest niedoszacowanie do 

podstaw programowych. Podała przykład samorządu powiatowego, w którym problem z kosztami 

utrzymania oświaty jest ogromny, jedyne co się może opłacić w takiej sytuacji to oddziały 32. 

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji  

Pytał o klasy sportowe, i skutki pod względem finansowym. 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Odparła, iż nie wie jakie to mas skutki. Wylicza to Dyrektor Wydziału Oświaty, która poinformowała 

Skarbnik, że ta klasa się finansuje. Opisała Członkom Komisji jak została wyliczana subwencja 

oświatowa na rok 2022, jak również w roku ubiegłym.  



 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Zapytał ile w 2022 roku będzie trzeba dołożyć do oświaty? 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Odpowiedziała, że  z wolnych środków nie ma finansowania oświaty. Z budżetu na 2022 rok, z PIT-

u, CIT-u i pozostałych dochodów wypracowanych na wydatki bieżące na oświatę musi zostać 

przeznaczonych 6,5 mln zł. W roku poprzedzającym kwota wyniosła 7,5 mln. 

 

Pani Barbara Gutowska- Członek Komisji  

Zapytała o realizację zadania Biblioteka Powiatowa, czy w dalszym ciągu realizuje to Miejska 

Biblioteka oraz o przebieg finansowania? 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Odpowiedziała, że finansowanie jest częściowe. 

 

Pani Barbara Gutowska- Członek Komisji  

Pytała czy w ciągu tego okresu były podejmowane próby porozumienia z inną biblioteką. Dodała, 

że bardzo dobrze w tym zakresie działała Biblioteka w Lipowcu Kościelnym. 

 

 

Komisja 4 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących wyraziła pozytywną opinię do projektu 

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

udział wzięło 6 radnych) 

 

 

Punkt 6 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu 

Mławskiego. 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy aktualizacji sieci szkół na terenie powiatu, w której ujęto 

likwidację szkoły policealnej w Zespole Szkół Nr 2, ujęta została branżowa szkoła drugiego stopnia, 

oraz niewielkie zmiany w nazwie szkół Żak- była Szkoła Publiczna Policealna, a teraz jest Publiczna 

Szkoła Policealna. Projekt uchwały był opiniowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

 

Komisja jednogłośnie 6 głosami za wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

mających siedzibę na obszarze Powiatu Mławskiego. 

 

 

Punkt 7 

Zapytania i wolne wnioski 

 

Pytań i wolnych wniosków nie zgłoszono 

 

 

 

 

 

 



Punkt 8 

Zamknięcie posiedzenia  

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji 

Zamknęła dwudzieste dziewiąte posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, 

podziękowała radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

 

 

 

                                                                                                            Przewodnicząca Komisji 

                                                                                               /-/ Elżbieta Bieńkowska 
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