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Br.0002.10.2021 

 

Protokół Nr XXXII/2021 

z Sesji Rady Powiatu Mławskiego 

odbytej w dniu 30 grudnia 2021 roku 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatu Mławskiego w Mławie 

 

 

W XXXII Sesji Rady Powiatu Mławskiego udział wzięli: 

- radni wg załączonej listy obecności 

- zaproszeni goście wg załączonej listy obecności 

 

Ad.1  

Otwarcie Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu  

O godzinie 1200 otworzył obrady XXXII Sesji Rady Powiatu Mławskiego, zwołanej na dzień  

30 grudnia 2021 roku. Powitał Panie i Panów radnych, Starostę Mławskiego wraz z Zarządem 

Powiatu, Dyrektorów Wydziałów i jednostek organizacyjnych.  

Poinformował, że Sesje Rady Powiatu są nagrywane, administratorem danych osobowych jest 

Rada Powiatu Mławskiego. Z pełnym tekstem klauzuli informacyjnej można zapoznać się  

w Biurze Rady Powiatu. 

Zapytał, czy są uwagi do przesłanego porządku obrad? 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

W imieniu Zarządu Powiatu zwrócił się z prośbą, żeby do porządku wstawić dodatkowy punkt 

w brzmieniu: ,,Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo- 

Mieszkalnego w Mławie w majątek”. 

 

Rada Powiatu Mławskiego wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian do porządku obrad.  

(17 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 17 radnych) 

 

Porządek obrad po zmianie: 

1. Otwarcie XXXII Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

a) przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, 

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego                       

i Spraw Regulaminowych, 

c) przedstawienie opinii RIO w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie, 

d) przedstawienie 7 Autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Mławskiego i głosowanie,   

e) głosowanie nad ostatecznym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego.  

6. Uchwalenie budżetu Powiatu Mławskiego na 2022 rok: 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mławskiego, 
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b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego                      

i Spraw Regulaminowych, 

c) przedstawienie opinii RIO w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie,     

d) przedstawienie 7 Autopoprawek  do projektu uchwały budżetowej Powiatu 

Mławskiego na 2022 rok i głosowanie,  

e) debata nad projektem uchwały budżetowej, 

f) podsumowanie debaty przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mławskiego, 

g) głosowanie nad ostatecznym projektem uchwały budżetowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały dot.  ustalenia godzin pracy oraz dyżurów 

aptek ogólnodostępnych   na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały dot.  ustalenia godzin pracy oraz dyżurów 

aptek ogólnodostępnych   na terenie Powiatu Mławskiego na 2022 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo- 

Mieszkalnego w Mławie w majątek. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu 

Mławskiego.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego.   

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 

2021. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu mławskiego, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego. 

15. Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

16. Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

17. Informacja dotycząca pism, które wpłynęły do Rady Powiatu Mławskiego w okresie 

między sesjami.  

18. Zamknięcie obrad XXXII Sesji.                       

 

 

Ad. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Stwierdził, że na stan liczbowy 19 radnych, na Sesji obecnych jest 17 radnych, wobec czego 

obrady Sesji są prawomocne. 

 

Ad. 3 

Wybór Sekretarza obrad.  

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Zgłosił kandydaturę radnej Pani Jolanty Karpińskiej na Sekretarza obrad. 

Pani Jolanta Karpińska wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Sekretarza obrad. 

Innych kandydatur nie było. 

 

Rada Powiatu wybrała Panią Jolantę Karpińską na Sekretarza obrad. (16 głosów za-  

w głosowaniu udział wzięło 16 radnych).   
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Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu   

Poinformował, że radni nie zgłosili uwag do protokołu Nr XXXI/2021 z Sesji Rady Powiatu.  

 

Rada Powiatu Mławskiego przyjęła protokół z XXXI Sesji Rady Powiatu. 

(w głosowaniu udział wzięło 17 radnych).   

 

Ad. 5 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

 

a) przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument, który zawiera w sobie 

element budżetu bazowego. Budżetem bazowym jest rok 2022 i wszelkie inne budżety poza 

tym rokiem aż do roku, w którym jest ostatnie zobowiązanie do spłaty z tytułu zadłużenia. 

Nastąpiły duże zmiany w gospodarce finansowej jst. od 1 stycznia 2022 r. Głównie dotyczy to 

art. 242 o finansach publicznych gdzie mówiło się o zrównoważeniu operacyjnym. Następna 

kwestia, która dotyczy wpływu to przede wszystkim art. 243 o finansach publicznych, który 

stanowi o indywidualnym limicie spłacie zobowiązań dla każdego samorządu. Na ten moment 

były to 3 lata, natomiast wprowadzono zapis, który stanowi, że samorząd może dokonać 

wyboru albo 3 lata albo 7 lat. Powiat Mławski wybrał 7 letni okres, ponieważ jest on bardzo 

korzystny. W roku 2021, który będzie miał przełożenie na rok 2022 i w WPF i w Uchwale 

Budżetowej samorządy otrzymały dodatkowe środki z budżetu państwa. Kwota wpłynęła do 

powiatu 20 grudnia i będzie stanowiła przychód następnego roku, jeśli organ stanowiący 

zadecyduje, że te środki będą przeznaczone na wydatki bieżące roku 2022. Kwota, którą powiat 

otrzymał to 2 590 339,00 zł. i będzie ona zapisana w WPF po stronie przychodów. Ostatnia 

zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej, która wprowadza tzw. rozdziały usługowe i 

podmiotowe. Taka klasyfikacja zastosowana musiała być głownie przy drogach powiatowych.  

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje dwa zagadnienia, pierwszy z nich to 

przedsięwzięcia i zasadniczy dokument Wieloletnia Prognoza Finansowa, która wskazuje na 

podstawowe elementy, kategorie ekonomiczne czyli dochody, wydatki, przychody, rozchody, 

wynik finansowy, dług powiatu i wszystkie inne elementy, które dotyczą realizacji zadań 

finansowanych ze środków unijnych. Przedsięwzięcia zestawione są na lata 2022-2023, są też 

przedsięwzięcia wieloletnie które obejmują większy zakres. Prognoza długu obejmuje lata 

2022-2032.  

Realizacja wydatków jest ściśle związana z realnością dochodów. Podstawą do planowania 

WPF jest rok bazowy czyli 2022. Na rok 2022 planowane dochody zostały opracowane w 

oparciu o dokumenty:  

- informację z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych kwot wstępnych dot. udziału w 

podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej i udziale w podatku 

dochodowym od osób fizycznych i prawnych; 

- pism Wojewody Mazowieckiego, który określa planowaną kwotę dotacji jaką w roku 2022 

przypisaną do samorządu mławskiego;  

- wszystkich kwot zapisanych w projekcie budżetu dotyczące projektów programów, które są 

finansowane z równych źródeł; 

- wszelkie informacje otrzymane z gmin.      
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W roku 2022 radykalnie zmienia się sytuacja związana z udziałem w podatku dochodowym od 

osób fizycznych i prawnych w samorządach. Nie ulega zmianie wskaźnik ale kwota jaka jest 

planowana na rok 2022 jest kwotą planowaną a nie prognozowaną.   

Przy dochodach majątkowych będą autopoprawki. W projekcie budżetu kwota przyjęta na rok 

2022 to 19 332 927,43 zł., natomiast po uwzględnieniu autopoprawek dochody majątkowe będą 

na poziomie 19 794 706,43 zł. W projekcie budżetu zapisana jest pomoc finansowa od 

samorządów gminnych, które potwierdziły zamieszczenie ich we własnych budżetach na rok 

2022 w formie pomocy finansowej. Była to kwota 5 285 271,00 zł. a w tej chwili jest to kwota 

4 564 6540,00 zł. Mniejsza kwota wynika z tego, że z przedsięwzięć pierwotnie ujętych w 

uchwale powiatu zostały usunięte zadania związane z przejściami dla pieszych. Przejścia były 

finansowane przy udziale gmin w wys. 235 300 zł. Taki sam był udział powiatu finansowany z 

RFIL i środki, które powiat planował otrzymać z Funduszu Dróg Samorządowych w wys. 

1 882 400,00 zł.   

Na rok 2023 jest przyjęta kwota jako zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne w wys.  

5 226 950,00 zł., na które składają się: dotacje z tytułu pomocy finansowej (pomoc z Miasta 

Mława na realizację zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej ul. Nowa w Mławie w wys. 

1 325 348 zł.), limit związany z budową Sali gimnastycznej (1 400 000,00 zł. z Ministerstwa 

Kultury oraz 2 500 000,00 zł. z Polskiego Ładu).      

Wydatki bieżące na rok bazowy zostały określone w oparciu o wszelkie zapisy dokonane  

w projekcie budżetu na rok 2022. Wszystkie elementy zostały uwzględnione w zakresie 

wydatków przy zastosowaniu określonych wskaźników wzrostu cen i usług, które zostały 

zastosowane w ustawie budżetowej państwa na 2022 r. W ramach wydatków rzeczowych 

uwzględnione zostały wszystkie zapisy dotyczące przedmiotowych zadań ustawowych czyli 

odpisu na fundusze świadczeń dla nauczycieli i pracowników administracyjnych. 

Uwzględniono również wyrównania do najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia w wys.  

3010 zł.  Ustalono wysokości odpraw emerytalnych, które znajdują swoje odzwierciedlenie w 

rezerwie budżetowej. Ponadto uwzględniono skutki awansu zawodowego dla nauczycieli na 

podstawie składanych wniosków przez jednostki organizacyjne.   

Od 1 stycznia nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej, która rozdzieliła wynagrodzenia 

nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli.  

Deficyt po uwzględnieniu autopoprawki to kwota 15 707 085,58 zł., który będzie pokryty z:  

- środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; 

- środków pozostających na rachunku bankowym budżetu; 

- emisji obligacji celem pokrycia części deficytu;  

- środków wolnych z roku 2021; 

- środków wolnych z roku 2020, które będą wycofywane w uchwale Rady Powiatu w sprawie 

zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 r.   

Wydatki majątkowe są ustalone jako limity wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich i po 

autopoprawkach wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 29 533 378,53 zł. W określonych 

przedsięwzięciach inwestycyjnych będzie to kwota 3 298 707,25 zł. Wydatki majątkowe dla 

Straży Pożarnej finansowane z RFIL w wys. 300 000,00 zł.   

Na rok 2022 stan zadłużenia będzie stanowił kwotę 13 655 000,00 zł. Na koniec roku 

budżetowego zadłużenie będzie wynosiło 8 476 000,00 zł. W 2022 r. kredyt spłacony zostanie 

w wys. 2 391 000,00 zł. i powiększony zostanie o emisję obligacji w wys. 7 570 000,00 zł.  
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b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego  

i Spraw Regulaminowych, 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Regulaminowych po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami poszczególnych Komisji wydała 

pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego.  

W głosowaniu udział brało 3 członków Komisji.  

 

 

c) przedstawienie opinii RIO w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie, 

 

Pani Jolanta Karpińska- Radna Powiatu Mławskiego/ Sekretarz Obrad 

Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr 3.h./15/2021 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Ciechanowie z dnia                      

25 listopada 2021 roku wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 

Mławskiego projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Mławskiego.  

Odczytała uchwałę w tej sprawie.  

 

 

d) przedstawienie 7 Autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Mławskiego i głosowanie,   

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu  

Przedstawiła Autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego: 

Autopoprawka Nr 1- usuwa się zadania inwestycyjne wieloletnie (2021-2022)  związane z 

poprawą  bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na terenie powiatu 

mławskiego na kwotę ogółem w wysokości 2.353.000,00 zł. Zmiana podyktowana jest tym, ze 

oferta która wpłynęła w roku 2021 w postępowaniu przetargowym na zadnie finansowane przy 

udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz gmin powiatu mławskiego 

znacznie przewyższyła  limit środków zaplanowanych na powyższe zadania w budżecie na rok 

2022. Po dokonaniu analizy możliwości finansowych Zarząd Powiatu podjął decyzję o 

rezygnacji w roku 2022 powyższych zadań. Konsekwencją tej autopoprawki jest zmniejszenie 

po stronie dochodów powiatu kwoty z tytułu planowanej pomocy finansowej gmin w 

wysokości 235.300,00 zł, środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 

1.882.400,00 zł, oraz zmniejszenie po stronie przychodów kwoty 235.300,00 zł stanowiącej 

udział własny powiatu w realizacji powyższych zadań a pochodzących z dochodów Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych , które zasiliły dochody powiatu w roku 2020. Zgodnie z 

planem finansowym covid-19 środki pozostają na wyodrębnionym rachunku bankowym.   

   Autopoprawka Nr 2- wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich zadanie finansowane ze 

środków covid-19, pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek 

organizacyjnych powiatu mławskiego„.  Obecnie zadanie było zestawione w planie 

finansowym rocznym. Z uwagi na to, że nie było możliwości wykonania powyższego zadania 

w pełnym zakresie w roku 2021 zadanie zostało wprowadzone jako zadanie dwuletnie (2021- 

2022) z limitem środków na rok 2021 w wysokości 79.950,00 zł i rok 2022 w wysokości 

3.298.707,25 zł. Źródłem sfinansowania powyższego zadania są dochody Rządowego 
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Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zasiliły dochody w roku 2020. Konsekwencją tej 

autopoprawki jest zwiększenie po stronie wydatków powiatu kwoty w wysokości 3.298.707,25 

zł, oraz zwiększenie po stronie przychodów kwoty ze środków Rządowego Funduszu 

Inwestycji  3.298.707,25 zł pochodzących z dochodów , które zasiliły dochody powiatu w roku 

2020. Zgodnie z planem finansowym covid-19 środki pozostają na wyodrębnionym rachunku 

bankowym.   

   Autopoprawka Nr 3- wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich zadanie ujęte w projekcie 

budżetu na rok 2022 jako inwestycja roczna. W roku 2021 zaplanowano środki na wykonanie 

dokumentacji technicznej, która nie zostanie wykonana w roku 2021. W związku z powyższym 

i dalszą kontynuacją polegającą na  rozszerzeniu zakresu przedmiotowego robót na proces 

inwestycyjny  przeklasyfikowano ją do zadań wieloletnich 2021-2022, pn. „Budowa mostu na 

rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową”. Łączne nakłady finansowe na powyższą 

inwestycję ustalono na poziomie 3.950.000,00 zł , w tym w roku 2022 na kwotę  3.850.000,00 

zł, z czego kwota 3.750.000,00 zł stanowi rozszerzony zakres budowlany i kwota autopoprawki 

w wysokości udziału własnego w wysokości 100.000,00 zł przeznaczonej na wydatki związane 

z pokryciem zobowiązań z tytułu dokumentacji technicznej – zapisanej w roku 2021 jako 

wydatek ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji”. Konsekwencją tej autopoprawki jest 

„przeniesienie” zadania z inwestycji rocznych do inwestycji wieloletnich 2021-2022 na kwotę 

3.750.000,00 zł. Konsekwencją finansową  jest zwiększenie po stronie wydatków powiatu 

kwoty 100.000,00 zł (limit wydatków zwiększony na zapłatę dokumentacji), oraz zwiększenie 

po stronie przychodów kwoty 100.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji  

pochodzących z dochodów, które zasiliły dochody powiatu w roku 2020. Zgodnie z planem 

finansowym covid-19 środki pozostają na wyodrębnionym rachunku bankowym.   

    Autopoprawka Nr 4- wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu rezerwy celowej na 

doskonalenie nauczycieli w wysokości 147.932,00 zł i ujęcie powyższej kwoty w rozdziale 

80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w celu kontroli prawidłowości naliczenia 

odpisu na poszczególne jednostki oraz korekta techniczna (usunięcie błędu klasyfikacji) 

polegająca na przesunięciu z rozdziału 85508 do rozdziału 85218 kwoty 31.289,00 zł.  

Autopoprawka nie powoduje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

   Autopoprawka Nr 5- wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Rozbudowa 

i przebudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo - Wola  Szydłowska na odcinku od km 

1+ 557,00 do km 5+ 106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”. 

W roku 2021 realizowano zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2326W 

Wiśniewo - Wola  Szydłowska na odcinku od km 2+ 945,00 do km 4+ 441,00 w miejscowości 

Wyszyny Kościelne” przy udziale środków pomocy finansowej Marszałka Województwa 

Mazowieckiego oraz Gminy Stupsk.  W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej 

powstały oszczędności, które spowodowały możliwość wystąpienia do beneficjentów środków 

o wyrażenie zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego powyższego  zadania i ujęcie tych 

oszczędności na rok 2022. Wyrażona zgodna Marszałka Województwa Mazowieckiego  

spowodowała ujęcie tego zadania o rozszerzonym zakresie jako przedsięwzięcie dwuletnie 

(2021-2022) z limitem na rok 2022 w wysokości 1.439.561,33 zł. Konsekwencją finansową  

jest zwiększenie po stronie dochodów powiatu środków z pomocy finansowej Marszałka 

Województwa w wysokości 842.171,00 zł  oraz po stronie wydatków powiatu  kwoty 

1.439.561,33 zł, w tym ze środków pomocy Marszałka – 842.171,00 zł oraz udziału własnego 

w wysokości 597.390,33 zł. Źródłem sfinansowania udziału własnego są wolne środki, stąd 

następuje również zwiększenie przychodów o kwotę  597.390,33 zł.  

   Autopoprawka Nr 6- wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz - Pniewo- Czeruchy - wykonanie 

dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”. 
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Zadanie było realizowane w roku 2021 przy udziale Gminy Strzegowo w dofinansowaniu 

dokumentacji technicznej w wysokości 113.750,00 zł. W związku z opóźnieniem wykonawcy 

w realizacji  zadania i przeniesieniem limitu wydatków Gminy na rok 2022  (brak zgodny na 

wydatki niewygasające roku 2021) wprowadzono zadanie do zadań wieloletnich w wysokości 

udziału Gminy – 113.750,00 zł oraz udziału własnego powiatu w kwocie 250.649,00 zł 

(dokumentacja i wykup gruntów). Konsekwencją finansową  jest zwiększenie po stronie 

dochodów powiatu środków z pomocy finansowej Gminy Strzegowo w wysokości 113.750,00 

zł  oraz po stronie wydatków powiatu  kwoty 364.399,00 zł, w tym ze środków pomocy gminy 

– 113.750,00 zł oraz udziału własnego w wysokości 250.649,00 zł. Źródłem sfinansowania 

udziału własnego są wolne środki, stąd następuje również zwiększenie przychodów o kwotę  

250.649,00 zł.  

   Autopoprawka Nr 7- Wprowadza się zmiany limitu wydatków na zadaniu wieloletnim 2019-

2022 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 

01005659 na rzece  Wkra” polegających na przesunięciu z roku 2021 do roku 2022  kwoty 

limitu - 700.000,00 zł  będącej środkami  Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. 

Przesunięcia środków dokonuje się na podstawie podpisanego aneksu do umowy o 

finansowanie powyższego zadania. Konsekwencją finansową  jest zwiększenie po stronie 

dochodów powiatu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 700.000,00 zł  

oraz po stronie wydatków powiatu  kwoty 700.000,00 zł. 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjęła Autopoprawkę Nr 1 do projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego (w głosowaniu udział wzięło 18 radnych).  

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjęła Autopoprawkę Nr 2 do projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego (w głosowaniu udział wzięło 18 radnych).  

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjęła Autopoprawkę Nr 3 do projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego (w głosowaniu udział wzięło 18 radnych).  

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjęła Autopoprawkę Nr 4 do projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego (w głosowaniu udział wzięło 18 radnych).  

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjęła Autopoprawkę Nr 5 do projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego (w głosowaniu udział wzięło 18 radnych).  

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjęła Autopoprawkę Nr 6 do projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego (w głosowaniu udział wzięło 18 radnych).  

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjęła Autopoprawkę Nr 7 do projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego (w głosowaniu udział wzięło 18 radnych).  

 

 

e) głosowanie nad ostatecznym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Mławskiego z uwzględnieniem autopoprawek. 

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że nastąpił spadek dochodów własnych z PIT i CIT, w niewielkiej skali równoważą 

ten spadek dodatkowe środki z budżetu państwa. W znaczący sposób trzeba też uzupełniać 

dochody powiatu zaciąganiem zobowiązań kredytowych w postaci obligacji. Zwiększy się 

kwota zadłużenia na tle obecnego roku. Przyjęto optymistyczne wskaźniki naliczenia 
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oprocentowania od obligacji, kredytów z 2019 r. a WIBOR rośnie i jest to czynnik niepewny, 

który może powodować, że ten formalnie przyjęty wskaźnik okaże się założeniem 

teoretycznym a w praktyce koszty spłaty zadłużenia będą o wiele wyższe. Przyjęty wskaźnik 

3,3% jednostek jest założeniem formalnym ale fikcyjnym przy wzroście już w tym roku cen 

energii, gazu. Podwyżki, które teraz nastąpią będą rzędu 10%, więc przyjęty wskaźnik nie 

będzie mógł być zrealizowany, koszty będą większe. W poprzednich dwóch latach 2020-2021 

koszty ponoszone na rzecz szkół były częściowo ograniczone, ponieważ większość nauki 

odbywała się zdalnie. Przetargi i założenia wykonując inwestycje to też duża niepewność.  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że prawdą jest, że są mniejsze udziały w podatku od osób fizycznych  

i prawnych, natomiast rekompensata w wys. 2 569 000,00 zł. powoduje, że dochody są trochę 

większe. Kiedy zaczynała się obecna kadencja dług wynosił ponad 15 000 000,00 zł. a po 

spłacie tego roku będzie wynosił ok. 7 000 000,00 zł. Zaciągane zobowiązania są przede 

wszystkim na inwestycje.   

 

Pani Jolanta Karpińska- Radna Powiatu Mławskiego/ Sekretarz Obrad 

Odczytała treść uchwały.  

 

Rada Powiatu Mławskiego 17 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę  

Nr XXXII/220/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego  

z uwzględnieniem autopoprawek (w głosowaniu udział wzięło 18 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 

Uchwalenie budżetu Powiatu Mławskiego na 2022 rok: 

 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mławskiego, 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że dochody budżetu powiatu mławskiego na 2022 r. zostały zaplanowane w 

łącznej wysokości 102 665 619,93 zł. W stosunku  do analogicznego okresu roku ubiegłego 

plan dochodów na rok 2022 wykazuje spadek o 7,02%. W strukturze dochodów przeważają 

dochody bieżące w wysokości  83.332.692,50 zł /spadek w stosunku  do  analogicznego okresu 

roku ubiegłego o 1,83% /stanowiące 81,17% wszystkich zestawionych dochodów  oraz 

dochody majątkowe w kwocie  19.332.927,43 zł / spadek w stosunku do analogicznego okresu 

roku ubiegłego o 24,25 %/, stanowiące 18,83 % ogółu dochodów. 

   Wydatki budżetu powiatu mławskiego w 2022r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości  

118.372.705,51 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują spadek o 

3,65% w stosunku do planu wydatków. 

Wydatki bieżące  stanowią kwotę  84.739.326,98 zł , wzrost o 1,69% w stosunku do 

analogicznego okresu roku ubiegłego / i stanowią  71,59 % wydatków ogółem.  

Wydatki majątkowe stanowią  kwotę 33.633.378,53 zł, spadek o 14,90 % w stosunku do 

analogicznego okresu roku ubiegłego/ i stanowią  28,41 %  wydatków ogółem. 

     Zaproponowane limity wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach wykazują różną 

dynamikę w stosunku do planowania w analogicznym okresie roku ubiegłego i są uzależnione 

od poziomu realizacji i określonego standardu przedmiotowych zadań własnych powiatu.  

W dziale 020 Gospodarka leśna, rozdział 02001- Gospodarka leśna wydatki zestawiono w wys. 

320 437,00 zł./ spadek o 2,58%.  
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W dziale 020, rozdział 02002- Nadzór nad gospodarką leśną wydatki zaplanowano w wys. 

253 500,00 zł./ wzrost o 27,07%.  

  W dziale 600, rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne - Łączne wydatki zostały 

zestawione na poziomie planowanych wydatków usługowych (bieżące 3.227.878,00 i 

majątkowe 25.004.097,78 zł ) i podmiotowych ( 2.366.961,00 zł). Łączna kwota przeznaczona 

na drogi – 31.073.936,78 zł i w stosunku do  analogicznego okresu roku ubiegłego  wykazują 

spadek o  24,94%.  

W ramach środków zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w łącznej 

wysokości 25.004.097,78 zł   przewiduje się środki na inwestycje drogowe roczne i wieloletnie. 

W ramach powyższych inwestycji  planuje się realizację przedsięwzięć rocznych w wysokości  

łącznej 3.750.000,00 zł ( w analogicznym okresie była to kwota  6,254.838 ,00 zł ), w tym : 

1) „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową” w wysokości  udziału 

własnego 3.750.000,00 zł, w tym: środki powiatu (obligacje ) w wysokości 1.875.000 zł, 

środki pomocy finansowej Miasta Mława w kwocie 1.875.000,00 zł. Wartość inwestycji 

ogółem szacuje się na kwotę 7.500.000,00 zł.  Pozostałe 50% wartości kosztów inwestycji 

planuje się pozyskać w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z Ministerstwa 

Infrastruktury.  

W ramach zestawionych inwestycji  realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg planuje się 

kontynuację realizacji przedsięwzięć wieloletnich z ich rozszerzeniem na rok 2022, z limitem 

wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2022 na kwotę 

21.254.097,78 zł ( w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota 29.409.467,66 zł).  

  W  dziale  710 – Działalność usługowa, rozdział 71012– Zadania z zakresu geodezji  

i kartografii  łączny  koszt wydatków w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 1.302.931,00 

zł., w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 

175.000,00 zł, środków własnych na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej w wysokości 227.931,00 zł oraz na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii w 

wysokości 900.000,00 zł.  

  W dziale 710, rozdział 71015 - Nadzór budowlany ,wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 

przyznanej dotacji w wysokości 430.000,00 zł, tj. wzrost wysokości dotacji o 3,84 % w 

stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 

  W dziale 750, rozdział 75020- Starostwa Powiatowe - planuje się wydatki ogółem na poziomie 

9.850.283,00 zł. Na powyższą kwotę  składają się wydatki podmiotowe z rozdziału 60014 na 

kwotę  2.366.961,00 zł oraz wydatki podmiotowe z rozdziału 75421 w wysokości 51.635,00 zł. 

Po ich skorygowaniu wydatki stanowią kwotę 7.431.687,00 zł. W ramach wydatków 

osobowych uwzględniono wyrównanie do poziomu minimalnego wynagrodzenia, 

zaplanowano 7,5%  limit  wzrostu wynagrodzeń oraz  uwzględniono nowe regulacje płacowe 

wynikające ze zmiany przepisów prawa.  

  W dziale 754, rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zestawiono 

wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie realizującej zadania z 

zakresu administracji rządowej , na które powiat otrzymał dotację w wysokości  5.453.441,00 

zł /wzrost o 1,17%  do analogicznego okresu roku ubiegłego. W ramach zadań majątkowych 

finansowanych ze środków własnych powiatu rezerwuje się udział własny powiatu w 

wysokości 300.000,00 zł poprzez Fundusz Wsparcia na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Mławie” . 

    Ogółem wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie oraz 854- Edukacyjna Opieka 

Wychowawcza łącznie z planowanymi rezerwami celowymi (190.893,00 zł) stanowią kwotę 

48.020.558,80 zł,. Wydatki bieżące w jednostkach zostały zaplanowane w budżecie na 

poziomie 42.849.092,30 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 

33.343.327,20 zł., wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.020.324,12 
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zł., dotacje dla szkół publicznych oraz innych jednostek z tytułu prowadzenia kursów nauki 

zawodu w łącznej wysokości 4.386.445,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 68.669,00 

zł, wydatki realizowane w ramach przystąpienia szkół do projektów finansowanych ze środków 

unijnych w wysokości – 1.030.326,98 zł. W ramach wydatków rzeczowych w planach 

finansowych szkół zaplanowane zostały środki własne w wysokości łącznie 26.750,00 zł na 

realizację programów: "Aktywna Tablica", "Poznaj Polskę”, „Program czytelnictwa”.  

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycję wieloletnią na lata 2022 – 2023 

pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 

44a” 

 W dziale 851 Ochrona zdrowia przewidziano środki na zadania bieżące w łącznej wysokości 

1.356.174,00 zł /wzrost o 0,61%  do analogicznego okresu roku ubiegłego. 

   Budżet na zadania z zakresu pomocy społecznej to kwota 13.494.661,20 zł stanowiąca wzrost 

o 1,57 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 

  W dziale 926- Kultura fizyczna i sport - kwotę 1.330.425,00 zł / wzrost o 5,31 % w stosunku 

do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego/.  

Wydatki przeznacza się wydatki Mławskiej Hali Sportowej w łącznej wysokości 1.229.805,00 

zł ( wzrost o 5,21 % ) oraz inne zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu należące do zadań 

własnych powiatu w wysokości 100.620,00 zł. 

 Dodał, że budżet na rok 2022 jest budżetem inwestycyjnym, gdzie przeznacza się znaczące 

środki na inwestycje. Pojawiają się nowe możliwości, źródła finansowania. Polski Ład daje 

możliwości pozyskiwania środków, więc być może uda się pozyskać dodatkowe środki 

finansowe.  

Instytucje, które biorą udział w procesie zakończenia i przekazania dokumentacji rzadko kiedy 

dotrzymują terminów, poza tym nie wszyscy wykonawcy dokumentacji na czas wykonują 

swoją pracę. Udało się jednak na czas stworzyć dobry, realny, inwestycyjny budżet    

    Podziękował wszystkim, którzy brali udział przy tworzeniu budżetu, Państwu radnym, 

którzy brali udział w merytorycznej dyskusji podczas Komisji, służbom finansowym na czele 

z Panią Skarbnik, wszystkim dyrektorom jednostek organizacyjnych, Zarządowi Powiatu. 

Należy podziękować za środki zewnętrzne Panu Wojewodzie Mazowieckiemu, Pani Poseł RP, 

Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.   

 

 

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego  

i Spraw Regulaminowych, 

 

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Regulaminowych po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami poszczególnych Komisji 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2022 rok.  

W głosowaniu udział brało 3 członków Komisji.  

 

c) przedstawienie opinii RIO w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie,  

 

Pani Jolanta Karpińska- Radna Powiatu Mławskiego/ Sekretarz Obrad 

Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr 3.c./15/2021 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Ciechanowie z dnia                      

25 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 

Mławskiego projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wydała pozytywną opinię do projektu 

uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.  

Odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie. 
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d) przedstawienie 7 Autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu 

Mławskiego na 2022 rok i głosowanie,  

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 

2022 rok są takie same jak do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały szczegółowo 

przedstawione w punkcie 5d. Inna jest jedynie Autopoprawka Nr 4, która wprowadza zmiany 

polegające na zmniejszeniu rezerwy celowej na doskonalenie nauczycieli w wys. 147 932,00 

zł. i ujęcie powyższej kwoty w rozdziale 80146- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 

celu kontroli prawidłowości naliczenia odpisu na poszczególne jednostki oraz korekta 

techniczna (usunięcie błędu klasyfikacji) polegającej na przesunięciu z rozdziału 85508 do 

rozdziału 85218 kwoty 31 289,00 zł. Autopoprawka nie powoduje zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej.   

   

Rada Powiatu Mławskiego przy 16 głosach za oraz 2 wstrzymujących przyjęła Autopoprawkę 

Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 rok (w głosowaniu udział 

wzięło 18 radnych). 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 17 głosach za oraz 1 wstrzymującym przyjęła Autopoprawkę 

Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 rok (w głosowaniu udział 

wzięło 18 radnych). 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 17 głosach za oraz 1 wstrzymującym przyjęła Autopoprawkę 

Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 rok (w głosowaniu udział 

wzięło 18 radnych). 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 17 głosach za oraz 1 wstrzymującym przyjęła Autopoprawkę 

Nr 4 do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 rok (w głosowaniu udział 

wzięło 18 radnych). 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 17 głosach za oraz 1 wstrzymującym przyjęła Autopoprawkę 

Nr 5 do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 rok (w głosowaniu udział 

wzięło 18 radnych). 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 17 głosach za oraz 1 wstrzymującym przyjęła Autopoprawkę 

Nr 6 do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 rok (w głosowaniu udział 

wzięło 18 radnych). 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 17 głosach za oraz 1 wstrzymującym przyjęła Autopoprawkę 

Nr 7 do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 rok (w głosowaniu udział 

wzięło 18 radnych). 

 

e) debata nad projektem uchwały budżetowej, 

 

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Radny Powiatu Mławskiego  

Zabierając głos powiedział- ,,Patrząc całościowo w dokument, który będzie obowiązywał  

w roku 2022 optymistą nie jestem jak Pan Starosta. Chciałoby się, żeby środków finansowych 

było jak najwięcej i żeby realizować wiele zadań, przede wszystkim inwestycyjnych, które są 

najistotniejsze dla mieszkańców. W projekcie budżetu na rok 2022 dochody budżetu zostały 
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zaplanowane w łącznej wys. ponad 103 000 000,00 zł. i w stosunku do analogicznego okresu 

roku ubiegłego wykazują spadek o 6,6%. W strukturze dochodów przeważają dochody bieżące 

w wys. ponad 83 000 000,00 zł. i spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego to prawie 

2%, stanowiące 80% wszystkich zestawionych dochodów. Dochody majątkowe w kwocie 

19 974 000,00 zł. i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują spadek o 

22%. Powiat żyje z subwencji, dotacji, nie ma wielkich dochodów własnych i łatwo budżetu 

złożyć się nie da. Natomiast w tym dokumencie są zapisy, że część oświatowa subwencji 

ogólnej stanowi kwotę 35 283 000,00 zł. , co stanowi spadek o ponad 1% w stosunku do kwot 

ujętych w pierwotnym budżecie roku 2021, część równoważąca subwencji ogólnej stanowi 

kwotę ponad 4 000 000,00 zł. stanowi spadek o 6,76%  w stosunku do kwot ujętych w 

pierwotnym budżecie roku 2021, część wyrównawcza stanowi 3 875 000,00 zł. i jest to spadek 

o 0,7% w stosunku do kwot ujętych w pierwotnym budżecie roku 2021. Inne dochody powiatu 

to 31 000 000,00 zł. i spadek o ponad 13%. Inflacja zaplanowana w budżecie państwa stanowi 

3,3% sięga już 7% a założenia na 2022 r. są takie, że będzie ona jeszcze wyższa. Martwi to, że 

w roku 2022 w zakresie wydatków inwestycyjnych, szczególnie wydatków majątkowych na 

drogi następuje spadek o ok. 25%. Każdy myślał, że powiat będzie korzystał ze środków  

z Funduszu Dróg Samorządowych, Polskiego Ładu, ze środków UE. 

Kwestia zabezpieczenia środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie 

wzrost środków do analogicznego okresu roku ubiegłego to nieco ponad 1%. To jak ta 

Komenda ma funkcjonować w przyszłym roku?       

Zdaję sobie sprawę, że Zarząd Powiatu będzie występował o środki finansowe, które będą 

przekazywane na infrastrukturę, na zadania oświatowe. Ciszy fakt, że w roku 2022 i 2023 

powstanie sala sportowa przy ZS Nr 4 w Mławie.  

Dobrze, że są plany w zakresie dokumentacji technicznych, czy one będą realizowane w 2022 

tego nie wiadomo. Patrząc na opracowywane dokumentacje powinno rozważyć się pewne 

kwestie związane z ich realizacją. Na jednej z Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, 

Transportu i Dróg zgłosiłem wniosek o włączenie do projektu budżetu i w tej chwili też 

zgłaszam o wykonanie dokumentacji na odcinku drogi Szydłowo- Żmijewo. Komisja przyjęła 

jednogłośnie ten wniosek, natomiast Zarząd Powiatu tę dokumentację odrzucił. Jest to jedyna 

droga, przy której nie ma chodnika a jest tam położony budynek szkoły, w której uczy się 

kilkaset uczniów. W Szydłowie powstało nowe osiedle, gdzie poboczem chodzi ok 40-50 dzieci 

wraz z rodzicami. Wójt gminy Szydłowo oraz wójt gminy Stupsk złożyli deklarację w 

partycypacji w kosztach wykonania dokumentacji na tym odcinku. Na odcinku tej drogi jest 

most między Młodyninem a Giednią gdzie w okresie roztopów wiosennych woda przelewa się 

przez ten przepust i nie ma tam przejazdu. Na dalszym odcinku tej drogi znajduje się cmentarz 

w Żmijewie i przy kościele w Żmijewie też  nie ma chodnika.      

W projekcie budżetu nie wspomniano nic o transporcie. Jak zapewnić tym, którzy nie mają 

możliwości dojazdu do Mławy? 

 

Pan Michał Danielewicz- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że trzeba się zastanowić jakie zadania można ująć w budżecie. Budżet składa się z 

subwencji i dotacji. Są to środki, którymi dysponuje Zarząd przy opracowywaniu budżetu.  

Pod koniec października przekazywane są wskaźniki i tam są przewidywane subwencje, udział 

w podatku od osób fizycznych i prawnych. Są to subwencje zakładane, ostateczne przychodzą 

w ciągu 3 tygodni po uchwaleniu budżetu państwa. W 2010 r. Zarząd Powiatu potrafił z tych 

środków jeszcze wygospodarować ok 5-6 000 000,00 zł. plus wolne środki na inwestycje, które 

powiat mógł sam realizować. W roku 2022 Zarząd wygospodaruje niewiele ponad 1 000 000,00 

zł. na inwestycje. W roku 2010 subwencji oświatowej wystarczało na utrzymanie jednostek 

oświatowych, w tej chwili subwencja oświatowa jest niewystarczająca.       
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Pan Janusz Wiśniewski- Radny Powiatu Mławskiego 

Poinformował, że na Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg 

podnoszony był temat kwestii rozwiązania problemu wjazdu na wiadukt szreński przy  

ul. Sienkiewicza w Mławie. Była mowa o tym, że może udałoby się przesunąć środki z innej 

inwestycji na to zadanie. Była też poruszona kwestia, że być może z bieżącego utrzymania dróg 

udałoby się to wykonać ale patrząc na projekt budżetu nie zostało to uwzględnione.     

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził- ,,Minister Edukacji podkreślał, że środki na edukację wzrosły ale powiat tego nie 

odczuwał, bo subwencja spadła, gdzie wydawało się, że po ostatnich przekształceniach struktur 

szkolnictwa, to gminy straciły rocznik uczniów a szkoły średnie zyskały i subwencja powinna 

być o wiele większa. Niestety jest to całkowicie niewidoczne. Przy omawianiu WPF nie 

wypowiadałem się na temat tego, że powiat spłaca wcześniejsze zadłużenie, natomiast jeśli 

chodzi o budżet na przyszły rok są mniejsze wydatki na cele majątkowe o 14,9%, natomiast 

dług na koniec przyszłego roku ma wzrosnąć o 61%. Widoczny wzrost spowodowany jest 

umieszczeniem wydatku majątkowego w postaci budowy Sali sportowej przy ZS Nr 4 w 

Mławie. Wydatki w jednostkach oświatowych zaplanowane są na poziomie 42 000 000,00 zł., 

co oznacza spadek o 1,53% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w tym 

wynagrodzenia i składki od nich naliczone na przeszło 33 000 000,00 zł., co oznacza spadek o 

1,75%. Jedynie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych placówek oświatowych i 

wychowawczych jest kwota ponad 4 000 000,00 zł., co oznacza wzrost o 2,54%. W Mławie 

zaplanowane są 2 inwestycje, czyli ul. Nowa i Płocka. Jakie jest zagwarantowane finansowane 

na te inwestycje?       

 

Pan Witold Okumski- Radny Powiatu Mławskiego 

Zabierając głos powiedział, że cieszy się, że po tylu latach nie tylko on mówi o potrzebach 

inwestowania w drogi. Potrzeby w tym zakresie są bardzo duże i mieszkańcy zarówno miasta 

Mławy jak i gmin powiatu mławskiego oczekują wykonywania znacznie więcej zadań, 

tworzenia bezpiecznych warunków do rozwoju, żeby nie emigrowali a do tego potrzebna jest 

przede wszystkim dobra infrastruktura drogowa. W tym budżecie są zapisane ważne 

inwestycje: odcinek Radzanów- Drzazga, przebudowa ul. Nowej w Mławie oraz przebudowa 

ul. Płockiej w Mławie. Zarząd będzie czynił starania, żeby wprowadzić do realizacji jeszcze 

inne zadania. Dodał, że przez 10 albo 15 lat walczył o wykonanie dokumentacji technicznej na 

odcinek drogi w Dozinach, przedstawiał wnioski na Komisjach i Sesjach, argumentował 

wypadkami śmiertelnymi. Dobrze, że w tej kadencji samorządu ta dokumentacja powstała. 

Mieszkańcy m. Zgliczyn Glinki złożyli wniosek o ujęcie w planie inwestycji na rok 2022 

zadania polegającego na remoncie i modernizacji drogi powiatowej na odcinku Wilewo-

Zgliczyn – Glinki – Drzazga czyli drogi, która będzie łączyła drogę wojewódzką relacji 

Żuromin- Bieżuń z dojazdem do węzła Unierzyż na drodze s7. Dobrze, że powstaje 

dokumentacja na odcinku Radzanów- Strzegowo, ponieważ zapewni płynną komunikację 

drogę s7 ale nie rozwiązuje do końca problemu jeśli nie będzie dokumentacji na odcinek 

Drzazga w kierunku Wilewa, żeby połączyć z drogą powiatową do trasy Bieżuń- Żuromin. 

Potrzeb jest ogrom, ale musi być jakiś kierunek działania. W pierwszej kolejności powinny być 

wykonywane drogi strategiczne do węzłów drogi s7.        

W Mławie jest wiele nieprzemyślanych spraw, po pierwsze olbrzymi problem na Wólce, który 

podzielił miasto, teraz jest ul. Cegielnia, następnie jest kawałek odcinka od miasta na wiadukt 

szreński do ronda Św. Wojciecha. Radny Pan Janusz Wiśniewski na Komisji Bezpieczeństwa 

wspomniał o tym, żeby się tym zainteresować i sprawdzić jaki jest stan prawny tego kawałka 

ulicy.   
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W zakresie inwestycji drogowych do budżetu powiatu wpisane są poważne zadania i trzeba 

wierzyć, że będą kolejne wprowadzone. Zanim wprowadzi się nowe dokumentacje trzeba 

zanalizować potrzeby mieszkańców, żeby dokumentacja ta spełniała normy Polskiego Ładu 

czy Funduszu Dróg Samorządowych.   

 

 

f) podsumowanie debaty przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mławskiego, 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że prawdopodobnie na wydatki bieżące, głownie nośniki energii zabraknie i 

trzeba będzie to uzupełniać wolnymi środkami. Będzie to uzależnione tym jak  

i kiedy uda się zrealizować inwestycję dotyczącą fotowoltaiki, ponieważ są z tym pewne 

problemy. Radni zabierający głos mówili o spadku dochodów ale powiat dostał środki związane 

z decyzjami i możliwościami i nie jest to wina Zarządu Powiatu. Wniosek złożony przez Pana 

radnego Wojnarowskiego trafił do Zarządu Powiatu jak wiele innych. Im więcej się robi, tym 

więcej jest potrzeb. Jest nadzieja, że będą składane wnioski na kolejne wnioski. W trakcie 

realizacji jest 15 dokumentacji technicznych. Trzeba się zastanowić czy wykonywać kolejne. 

W ramach Polskiego Ładu powiaty będą mogły składać dodatkowe 2 wnioski związane z 

terenami popegeerowskimi,   

W kwestii ul. Płockiej poinformował, że w ramach porozumienia z Miastem Mława zostaje 

rezerwa w wys. 70 000,00 zł. na remonty. Jest to kwota niewystarczająca, ponieważ Dyrektor 

PZD wycenił nakładkę na tym odcinku na ponad 200 000,00 zł., żeby później ewentualnie 

rozmalować pasy.  

Budżet Komendy Powiatowej PSP w tym roku jest dużo większy.  

Odnośnie transportu zbiorowego poinformował, że nie ma środków w budżecie na ten cel. Jest 

próba pojedynczych samorządów wprowadzania jednej linii i powoduje to, że jest uruchamiana 

i można pozyskać środki zewnętrzne, ale trzeba dołożyć środki własne. W powiecie mławskim 

komunikację prowadzą przewoźnicy prywatni, samorząd nie podpisał żadnej umowy na 

prowadzenie komunikacji powiatowej. Prowadzone były rozmowy z jednym z przewoźników 

czy byłby zainteresowany złożeniem wspólnie z powiatem wniosku na jakąś linię. Rozmowy 

jeszcze się nie zakończyły, jeśli będzie zainteresowanie, to będzie to kontynuowane.      

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że Pan radny Włodzimierz Wojnarowski zgłosił wniosek do budżetu, więc musi 

podać źródło sfinansowania.  

 

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Radny Powiatu Mławskiego  

Odpowiedział, że są to środki przeznaczone na drogi, w odpowiednich paragrafach a gdzie je 

zwiększyć czy zdjąć to sprawa dla Zarządu Powiatu i powinien się nad tym zastanowić.  

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Zarządził 15 minut przerwy. 

 

Obrady zostały wznowione po przerwie.  

 

Pani Bożena Marchel- Potrzuska- Radca Prawny 

Poinformowała, że wniosek będzie spełniał wymogi formalne po wskazaniu źródła 

sfinansowania.  
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Pan Włodzimierz Wojnarowski- Radny Powiatu Mławskiego  

Odpowiedział, że wskazał, że mogą być to środki przeznaczone na drogi bądź drugim źródłem 

sfinansowania są wolne środki, które są w budżecie powiatu.  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że w tej chwili w budżecie nie ma wolnych środków, pojawią się ewentualnie 

po nowym roku. Poprosił o wskazanie konkretnego źródła sfinansowania.  

 

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Radny Powiatu Mławskiego  

Odpowiedział, że wskazał środki przeznaczone na drogi.  

 

Pani Bożena Marchel- Potrzuska- Radca Prawny 

Poinformowała, że w ustawie o finansach jest zapis: ,,bez zgody Zarządu jednostki samorządu 

terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu nie może wprowadzić w projekcie 

uchwały budżetowej jednostki samorządu zmiany zmian powodujących zmniejszenie 

dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu jednostki samorządu 

terytorialnego” 

Dodała, że musi być wskazane konkretne źródło, nie wolne środki, których obecnie nie ma albo 

ogólnie ze środki na drogi. Jeśli zwiększy się budżet a nie wskaże skąd środki to powoduje się 

deficyt. Trzeba być odważnym i wskazać skąd zabrać środki a nie mówić, że Zarząd ma szukać.     

 

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Radny Powiatu Mławskiego  

Wskazał, że źródłem sfinansowania będą środki z bieżącego utrzymania dróg.  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Dodał, że trzeba wskazać kwotę. 

 

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Radny Powiatu Mławskiego  

Wskazał, że wstępnie to będzie 200 000,00 zł.  

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poddał pod głosowanie wniosek złożony przez radnego Pana Włodzimierza Wojnarowskiego.  

 

Rada Powiatu Mławskiego 8 głosami za, 9 przeciw oraz 1 wstrzymującym wyraziła negatywną 

opinię do wniosku zgłoszonego przez radnego Pana Włodzimierza Wojnarowskiego  

(w głosowaniu udział wzięło 18 radnych).  

 

 

g) głosowanie nad ostatecznym projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem 

autopoprawek.  

 

Pani Jolanta Karpińska- Radna Powiatu Mławskiego/ Sekretarz Obrad 

Odczytała treść uchwały. 

 

Rada Powiatu Mławskiego 11 głosami za, przy 7 wstrzymujących podjęła uchwałę  

Nr XXXII/221/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mławskiego na 2022 rok  

z uwzględnieniem autopoprawek. (w głosowaniu udział wzięło 18 radnych).  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 7 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały dot.  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 w  rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Mławskiego na 2021 r. stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXI/153/2020 Rady Powiatu 

Mławskiego z 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok wprowadza się następującą 

zmianę: skreśla się w punkcie b) poz. nr 2: w brzmieniu: „2. Punkt Apteczny 

06-520 Dzierzgowo ul. Ks. Prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego 8A.” 

 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej  

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej wyraziła pozytywną opinię do 

projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXII/222/2021 w sprawie zmiany uchwały 

dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Mławskiego na 2021 rok. (17 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 17 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały dot.  ustalenia godzin pracy oraz dyżurów 

aptek ogólnodostępnych   na terenie Powiatu Mławskiego na 2022 rok. 

 

Pani Katarzyna Miłobędzka- Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że konsekwencją poprzedniej uchwały jest fakt, że apteka zostaje 

zlikwidowana w grudniu 2021 r. i nie ma informacji, że będzie działała na początki 2022 roku. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Okręgową Izbę Aptekarską, 

Burmistrza Miasta Mławy oraz wójtów gmin powiatu mławskiego.   

 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej  

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej wyraziła pozytywną opinię do 

projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w przedmiotowej sprawie.  

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXII/223/2021 w sprawie zmiany  uchwały 

dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Mławskiego na 2022 rok. (17 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 17 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo- 

Mieszkalnego w Mławie w majątek. 

 

Pani Bożena Marchel- Potrzuska- Radca Prawny 

Poinformowała, że Uchwałą Nr XXIX/207/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia  

7 października 2021 r. zostało utworzone Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w 

Mławie. Zgodnie z brzmieniem § 3 powyższej uchwały po zakończeniu realizacji inwestycji 
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Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne zostanie wyposażone w mienie niezbędne do 

rozpoczęcia działalności jednostki zgodnie z jej profilem. 

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego 

i Spraw Regulaminowych 

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały.  

 

Pani Barbara Gutowska- Radna Powiatu Mławskiego 

Stwierdziła, że mowa jest o budynku a czy działka została fizycznie wydzielona czy została 

określona jako część działki dużej, która pozostawała w zarządzie ZS Nr 1? Nie ma odrębnego 

odgruntu przedmiotu własności.    

 

Pani Barbara Marchel- Potrzuska- Radca Prawny 

Odpowiedziała, że zarząd został wygaszony, a faktycznie jest to część działki.   

 

Pani Barbara Gutowska- Radna Powiatu Mławskiego 

Zapytała czy zapis, że zakończona inwestycja jest niezbędny do tego, żeby rozliczyć środki, 

które zostały na ten cel przekazane? W punkcie 2 jest zapisane, że inwestycja została oddana 

do użytku 28 grudnia 2021 r., natomiast w uzasadnieniu jest zapis ,,Zgodnie z brzmieniem  

§ 3 powyższej uchwały po zakończeniu realizacji inwestycji Powiatowe Centrum Opiekuńczo 

– Mieszkalne zostanie wyposażone w mienie niezbędne do rozpoczęcia działalności jednostki”. 

Czy tu nie powinien być zapis, że w związku z tym, że każda nowa jednostka organizacyjna 

powiatu musi być wyposażona w mienie, to po zakończonej inwestycji zostanie ono 

przekazane?    

  

Pani Barbara Marchel- Potrzuska- Radca Prawny 

Odpowiedziała, że w uzasadnieniu jest zapisane, że zgodnie z brzmieniem § 3 uchwały  

Nr XXIX/207/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 7 października 2021 r. zapis został 

przytoczony ,,wyposażenie w mienie nastąpi odrębną uchwałą Rady Powiatu Mławskiego po 

zakończeniu realizacji inwestycji.      

 

Pan Janusz Wiśniewski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że koniecznym jest w punkcie 1 sprecyzowanie charakteru budynku. Powinno być 

zapisane czy jest to budynek biurowy, mieszkalny. Może mieć to później zły wpływ na dalsze 

postępowanie. W protokołach, w decyzji o zarządzie musi znaleźć się to określenie tego 

budynku. 

 

Pani Barbara Marchel- Potrzuska- Radca Prawny 

Odpowiedziała, że w ust. 2 na nieruchomości z ust. 1 była inwestycja- przebudowa budynku z 

przeznaczenie na Powiatowe Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne. Ten budynek nie może być 

przeznaczony na nic innego i cel jest wskazany.     

Dodała, że Pan radny może zaproponować zapis.  

 

Pan Janusz Wiśniewski- Radny Powiatu Mławskiego 

Odpowiedział, że nie może zaproponować, ponieważ musiałby znać dokładnie całą 

dokumentację budynku. Wystarczyłoby dopisanie np. budynek administracyjny.    

 

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
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Dodał, że aktualny zapis jest czytelny ale kwestia jest otwarta, ponieważ można ten budynek z 

kategorii obiektów budowalnych zaszeregować.   

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu  

Dodała, że trzeba dokonać jeszcze rozliczenia inwestycji. Budynek powstał w określonym celu, 

zgodnie z umową z Funduszem Solidarnościowym. Zapis zaproponowany w projekcie uchwały 

określa wprost, że nie może być przeznaczony wprost na inne cele tylko na cel związany z 

utworzeniem Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego.   

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Zabierając głos stwierdził, że § 1 jest zapis ,,wyposaża się Powiatowe Centrum Opiekuńczo – 

Mieszkalne w Mławie w majątek”. Jest to Program w ramach Funduszu Solidarnościowego  

i tak się on nazywa. Chodzi o to, żeby prawidłowo naliczyć środki finansowe. Poprosił, żeby 

trzymać się nazewnictwa zaproponowanego w projekcie uchwały. Jeśli będzie potrzeba zmiany 

lub dookreślenia to uchwała zostanie zmieniona.  

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXII/224/2021 w sprawie wyposażenia 

Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Mławie w majątek. (17 głosów za-  

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

   

Ad. 10 

Podjęcie uchwały 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 stanowi aktualizację sieci szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych na terenie powiatu mławskiego. Związane jest to z likwidacją szkoły Policealnej 

w ZS Nr 2 w Mławie. Dokonano również zmian w nazwach publicznych szkół 

ponadpodstawowych prowadzonych przez inny organ prowadzący niż Powiat Mławski. Projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

  

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

Poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

Pan Jan Salwa- Radny Powiatu Mławskiego 

Zapytał dlaczego w załączniku do uchwały nie ma ujętej szkoły przy Państwowej Szkole 

Wyższej? 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że sieć szkół obejmuje tylko szkoły publiczne. 

 

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXII/225/2021 w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze 

Powiatu Mławskiego. (18 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 18 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta. 

 
Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
Poinformował, że upoważnia się Zarząd Powiatu Mławskiego do zawarcia z Burmistrzem 
Miasta Mława porozumienia w sprawie powierzenia bieżącego utrzymania (w tym zimowego) 
dróg powiatowych w obrębie granic Miasta Mława. Porozumienie obowiązywać będzie w roku 
budżetowym 2022. Zarząd Powiatu przekaże dotację dla Miasta Mława w wysokości 
475 000,00 zł.  
 
Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, 
Transportu i Dróg 

Poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego 

i Spraw Regulaminowych 

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXII/226/2021 w sprawie porozumienia  

z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic 

Miasta. (18 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 18 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
 
Ad. 12 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego.  

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy zmiany limitów 

nakładów finansowych zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2021-2023 polegające na: 

1. Wprowadza się zmiany limitów wydatków na zadaniu wieloletnim 2019-2022  

pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej Radzanów- Drzazga wraz z mostem na rzece Wkra”. 

2.  Wprowadza się zmiany limitów wydatków na zadaniu wieloletnim 2019-2021 pn. 

,,Rozbudowa drogi powiatowej ul. Nowa w Mławie- wykonanie dokumentacji technicznej, 

podział geodezyjny, proces budowlany”. 

3. Usuwa się zadania inwestycyjne wieloletnie związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na przejściach dla pieszych na terenie powiatu mławskiego. 

4. Wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich zadanie finansowane ze środków covid-19  

pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu 

mławskiego”. 

5. Wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich zadanie ujęte w budżecie na rok 2021  

pn. Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową- dokumentacja 

techniczna”.  
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6. Wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. ,,Rozbudowa i przebudowa drogi 

powiatowej Wiśniewo- Wola Szydłowska w miejscowości Wyszyny Kościelne”.  

7. Wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej 

Strzegowo-Niedzbórz- Pniewo- Czeruchy- wykonanie dokumentacji technicznej, geodezyjny 

podział działek”.     

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego 

i Spraw Regulaminowych 

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXII/227/2021 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. (18 głosów za- w głosowaniu udział 

wzięło 18 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 

2021. 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 85.882,55 zł i zmniejsza 

się o kwotę -7 020 078,53 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o 79.115,35 zł (per saldo), 

dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 7.013.311,33 zł. 

Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 5.383.462,52 zł i zmniejsza się o kwotę 

16.429.105,08 zł (per saldo -11.045.642,56 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 

79.115,35 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 11.124.757,91 zł. 

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego 

i Spraw Regulaminowych 

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXII/228/2021 w sprawie zmiany uchwały 

Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021. (18 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 18 

radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

  

Ad. 14 

Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu mławskiego, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego. 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że do wydatków niewygasających stosuje się szczegółowe zasady 

wykonywania budżetu. O wydatki niewygasające wystąpił Dyrektor Powiatowego Zarządu 

Dróg w Mławie oraz Dyrektor Wydziału Geodezji. Kwota wydatków niewygasających  

to 3 221 981,70 zł., w tym wydatki inwestycyjne czyli, to co dotyczy dróg powiatowych to 
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3 058 636 70 zł. i wydatki bieżące 163 345 zł. Po dokonaniu analizy złożone wnioski spełniają 

możliwości wydatków niewygasających   

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego 

i Spraw Regulaminowych 

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXII/228/2021 w sprawie wydatków budżetu 

powiatu mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. (18 głosów za-  

w głosowaniu udział wzięło 18 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

  

Ad. 15 

Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że dokładną informację z prac Zarządu Powiatu radni otrzymali w materiałach 

przesłanych na dzisiejsze posiedzenie. 

Poprosił o zadawanie pytań. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

 

 

Ad. 16 

Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

 

Pan Jan Salwa- Radny Powiatu Mławskiego 

Podziękował Panu Staroście za udzieloną odpowiedź na pytanie zadane na poprzedniej Sesji 

Rady Powiatu. Poinformował, że do Zarządu Powiatu wpłynęło pismo jednego z wydziałów 

Starostwa Powiatowego w sprawie wynagrodzeń. Poprosił o upublicznienie tego pisma  

i zapoznanie z nim Rady Powiatu, jeśli nie jest ono tajne. Poprosił przygotowanie wykazu 

średnich płac według poszczególnych wydziałów pracowników biurowych oraz obsługi.   

Zapytał jak wygląda sytuacja pandemiczna w powiecie mławskim? Czy były przypadki zgonu 

z powodu covid-19? 

 

Pan Jacek Szlachta- Radny Powiatu Mławskiego 

Podziękował radnym za przekazane środki w wys. 1470,00 zł. dla rodzin zastępczych 

zawodowych. Za tą kwotę zostały zakupione odkurzacze, ubrania oraz pościel.  

Dodał, że miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej to ok. 

1600,00 zł., natomiast w Domu Dziecka to 5600,00 zł. Sądy zaczynają nagminnie orzekać 

pieczę zastępczą a powiat musi ją zrealizować a rodzin zastępczych brakuje.    

Zaapelował o wsparcie w przyszłości rodzin zastępczych zawodowych.  

 

Pan Witold Okumski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że trzeba przede wszystkim podziękować Panu Jackowi Szlachcie za podjętą 

inicjatywę oraz za osobiste wsparcie Rodzinnego Domu Dziecka w Dozinach.  
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Podziękował radnym, pracownikom Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego, 

Dyrektorowi PZD w Mławie, że udało się podpisać umowę z wykonawcą na drogę Radzanów- 

Drzazga oraz umowę z Wojewodą Mazowieckim w wys. 10 000 000,00 zł.   

  

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odnosząc się do pytania Pana radnego Jana Salwy poinformował, że petycja pracowników 

Wydziału Komunikacji będzie skierowana na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która 

będzie się nią zajmowała. 

Dodał, że od początku pandemii w powiecie mławskim zachorowało 4733 osoby, jest 4460 

ozdrowieńców, z powodu covid-19 lub chorób współistniejących zmarło 211 osób. Obecnie 

jest 13 osób chorych. Hospitalizowanych jest 11 osób. W SPZOZ dodatkowy zbiornik został 

wypełniony tlenem, pozyskano także dodatkowy sprzęt m.in. respirator.    

  

 

Ad. 17 

Informacja dotycząca pism, które wpłynęły do Rady Powiatu Mławskiego w okresie 

między sesjami.  

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że do Rady Powiatu wpłynęło pismo od Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego dotyczące udzielenia dotacji parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja  

w Niedzborzu w wys. 70 000,00 zł.   

Wpłynęła także petycja pracowników Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego  

w Mławie w sprawie podwyżki wynagrodzeń. Petycja została skierowana na Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji.    

  

 

Ad. 18 

Zamknięcie obrad XXXII Sesji.             

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu- Pan Jan Łukasik 

o godz. 1700 zamknął XXXII Sesję Rady Powiatu Mławskiego.  

Złożył wszystkim życzenia noworoczne.                           

  

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                                  Jan Łukasik  

 

 
Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 
10.01.2022 r.  


