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Br. 0012.1.2022 

 

Protokół Nr 34/2022 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 31 stycznia 2022 roku w trybie zdalnym (on-line) 

pod przewodnictwem 

Pani Barbary Stańczak- Przewodniczącej Komisji 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia 

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji 

Otworzyła trzydzieste czwarte posiedzenie Komisji, powitała Członków Komisji oraz 

zaproszonych gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pani Barbara Stańczak-  Przewodnicząca Komisji 

Stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Komisji, wobec czego obrady są 

prawomocne. W posiedzeniu nie uczestniczył Pan Włodzimierz Wojnarowski.  

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 33/2021 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad 

 

Pani Barbara Stańczak-  Przewodnicząca Komisji 

Przedstawiła następujący porządek obrad: 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie poprawności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

• wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, położonej w Mławie 

przy ulicy Lelewela 5, 

• przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021-2027, 

• zmiany Statutu Powiatu Mławskiego, 

• udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława. 

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
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stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Mławski w 2021 roku. 

7. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 rok.  

8. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok. 

9. Zapytania i wolne wnioski.  

10. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji. 

 

 

Punkt 5 

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

 

• wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, położonej w Mławie przy ulicy 

Lelewela 5, 

 

Pan Marek Kujawa- Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

Poinformował, że przedmiotem projektu uchwały jest sprawa Bursy Szkolnej i stacji 

transformatorowej, która znajduje się na jej terenie. Obecna stacja transformatorowa nie 

wytrzymuje parametrów energetycznych i zachodzi konieczność jej zmodernizowania  

i ustawienia drugiego bloku kontenerowego. Dyrektor Bursy Szkolnej z przedstawicielem 

Energa Operator SA uzgodniła wstępną wersję porozumienia co do ustanowienia odpłatnej 

służebności przesyłu dla nowo postanowionych urządzeń. Stosownie do art. 12 pkt. 8 lit. a 

ustawy o samorządzie powiatowym do ustanowienia odpłatnej służebności konieczna jest 

zgoda Rady Powiatu.     

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, położonej w Mławie przy ulicy 

Lelewela 5. 

 

• przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021-2027, 

 

Pan Wojciech Krajewski- Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Poinformował, że Strategia Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021-2027 została 

opracowana przez pracownię 3E Aneta Szarfenberg w Warszawie. Strategia składa się z 

charakterystyki powiatu mławskiego, która została zaczerpnięta z dokumentu poprzedniego 

czyli Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2014-2020 i obejmuje w części drugiej  

6 działów: wątek historyczny, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, parki podworskie, 

zabytki i muzea, zagrożenia i zabezpieczenia powiatu mławskiego.  

W czerwcu 2021 r. odbyły się konsultacje w kwestii Strategii z udziałem radnych powiatu 

mławskiego, Zarządem Powiatu Mławskiego, lokalnych władz samorządowych, 

reprezentowanych środowisk społeczno- gospodarczych, dyrektorów wydziałów Starostwa 

Powiatowego w Mławie i jednostek organizacyjnych. Zarząd Powiatu w dniu 16 sierpnia podjął 

uchwałę Nr 690/2021 w sprawie stanowiska dotyczącego uwag zgłoszonych w trakcie 

konsultacji projektu Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021 – 2027. 

Sprawozdanie zostało umieszczone na stronie BIP Powiatu Mławskiego. Zarząd Powiatu 

następnie wniósł o uzgodnienie z zakresu stopnia szczegółowości opracowywania prognozy 
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oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego. W dniu  

15 lipca 2021 r. zostało wysłane pismo do Regionalnego Dyrektora Środowiska w Warszawie 

oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W odpowiedzi spłynęło pismo od 

Wojewódzkiego Inspektora w dniu 11 października a od Regionalnego Dyrektora Środowiska 

w Warszawie trochę później. Prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uwagami została 

umieszczona na BIP Powiatu Mławskiego w zakładce programy w celu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych. W konsultacjach były przedstawione ankiety, w których udział wzięło 

542 osoby.    

 

Pan Henryk Antczak- Członek Komisji 

Zapytał czy są jakieś zmiany w porównaniu do wersji otrzymanej podczas konsultacji?  

Czy Zarząd Powiatu naniósł jakieś uwagi?  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że w kwestii zarysów, strategicznych celów Strategia jest w takiej samej wersji. 

Były drobne zmiany ale nieistotne. Strategia nie została uchwalona w roku poprzednim, 

ponieważ podlega ona opiniowaniu przez instytucje zewnętrzne i uzyskanie tych opinii 

graniczyło z cudem. Ostatnia opinia przyszła 18 grudnia 2021 r. , więc w pierwszym możliwym 

terminie Zarząd proponuje podjęcie Strategii.   

  

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021-2027.   

 

 

• zmiany Statutu Powiatu Mławskiego, 

 

Pani Edyta Wild- Sekretarz Powiatu 

Poinformowała, że Statucie Powiatu Mławskiego przyjętym uchwałą Nr XXVII/186/2009 

Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 marca 2009 r. zachodzi konieczność wprowadzenia 

zmiany: w § 8 ust. 2 dodaje się punkt 19 w brzmieniu Powiatowe Centrum Opiekuńczo- 

Mieszkalne. Zmiana podyktowana jest tym, iż z dniem 1 stycznia 2022 r. została nowa 

powiatowa jednostka organizacyjna- Powiatowe Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Mławie.    

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Mławskiego.  

 

 

• udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława. 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że Dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zwróciła się z prośbą o 

udzielenie z budżetu powiatu mławskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn. ,,Konserwacja dokumentów i innych obiektów muzealnych znajdujących się na 

ekspozycjach stałych- historia i sztuka”. W projekcie uchwały proponuje się udzielenie pomocy 

finansowej dla Miasta Mława z przeznaczeniem dla Ziemi Zawkrzeńskiej w kwocie 9000,00 

zł. w formie dotacji celowej.   

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława. 
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Punkt 6 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Mławski w 2021 roku. 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę 

przeprowadza analizę wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do średnich 

wynagrodzeń, o których mowa jest w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. Artykuł ten stanowi, że 

wskaźniki określone dla nauczyciela stażysty wynoszą 100% kwoty bazowej, dla nauczyciela 

kontraktowego 111%, dla mianowanego 144%, dyplomowanego 184% kwoty bazowej. 

Nauczyciele na wszystkich stopniach awansu zawodowego w 9 placówkach osiągnęli 

wymagane minimum.    

 

Punkt 7 

Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 rok.  

 

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji 

Odczytała sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego 

i Spraw Regulaminowych za 2021 rok.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 rok. 

 

 

Punkt 8 

Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok. 

 

Pani Barbara Stańczak – Przewodnicząca Komisji 

Przedstawił propozycje do planu pracy Komisji na 2022 rok.  

Poprosiła członków Komisji o zgłaszanie uwag, wniosków i propozycji do planu pracy na 2022 

rok.  

 

Członkowie Komisji zgłosili swoje propozycje do planu pracy na 2022 r.  

 

Komisja opracowała i uchwaliła plan pracy na 2022 rok, który stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Punkt 9 

Zapytania i wolne wnioski.  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że przybyło osób zakażonych covid-19. W piątek w powiecie mławskim było 

ponad 100 osób chorych. Na szczęście nie ma dużego przełożenia jeśli chodzi o ilość osób 

hospitalizowanych. W tej chwili z powodu covid-19 w SPZOZ w Mławie przebywają 22 osoby. 

Żadna z tych osób nie jest podłączona pod respirator.     

Wojewoda Mazowiecki powołał sztab kryzysowy odnośnie ptasiej grypy. W miejscowości 

Łosice pojawiła się już ptasia grypa i ponad 60 000 ptaków trzeba było uśpić. Na razie są to 

pojedyncze przypadki, natomiast na spotkaniu ustalono zasady działania na przyszłość, które 

mają usprawnić postępowanie gdy ptasia grypa się pojawi.   
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W dniu dzisiejszym do Starostwa przyszła informacja z prośbą o podanie możliwych miejsc do 

przebywania uchodźców z Ukrainy. Dokonano analizy z przedsiębiorcami prowadzącymi 

działalność gospodarczą z Mławy, z gminy Strzegowo, Wiśniewa. Zostało przekazanych około 

230 takich miejsc.  

 

 

Punkt 10 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji 

Zamknęła trzydzieste czwarte posiedzenie Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego  

i Spraw Regulaminowych podziękowała radnym i zaproszonym gościom za udział w 

posiedzeniu. 

 

 

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji 

                                                                                                    /-/  Barbara Stańczak 

 
Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

01.02.2022 r.  


