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Br. 0002.1.2022 

Protokół Nr XXXIII/2022 

z Sesji Rady Powiatu Mławskiego 

odbytej w trybie zdalnym (on-line) 

w dniu 10 lutego 2022 roku 

 

 

Ad. 1 

Otwarcie XXXIII Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

O godzinie 1230 otworzył obrady XXXIII Sesji Rady Powiatu Mławskiego, zwołanej na dzień 

12 lutego 2022 roku. Poinformował, że ze względu na dużą dynamikę rozprzestrzeniania się 

wirusa COVID-19 oraz z uwagi na konieczność przeciwdziałania jego rozpowszechnianiu,  

w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i radnych dzisiejsza Sesja Rady Powiatu Mławskiego 

odbędzie się w trybie zdalnym (on-line). 

Nagranie obrad dzisiejszej Sesji jest udostępniane na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Mławie oraz na portalu ,,Codziennik Mławski”. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Zapytał czy są uwagi do przesłanego porządku obrad? 
 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXIII Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu. 

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Mławski w 2021 roku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława. 

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

aptek ogólnodostępnych   na terenie Powiatu Mławskiego na 2022 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Mławskiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, położonej               

w Mławie przy ulicy Lelewela 5. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 

2021 – 2027. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski  

o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi 

autobusowej DA1 do węzła Mława Północ” ze środków Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski  

o dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez 

rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz 

przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny” ze środków Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski  o dofinansowanie 

inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2370W (ul. Kościuszki) wraz z 

rozbudową drogi powiatowej nr 2369W (ul. Graniczna, ul. Brukowa) w Mławie”  

ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski  

o dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek 

- Stupsk” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych „Edycja Trzecia – PGR”. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego.   

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

2022.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Mławskiego oraz  

zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 2022 rok. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej. 

19. Sprawozdanie Starosty Mławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa                            

i Porządku za rok 2021. 

20. Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

21. Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

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

między sesjami. 

23. Zamknięcie obrad XXXIII 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 Mławskiego wybrała Panią Jolantę Karpińską na Sekretarza obrad. (15 głosów 

za, 1 głos wstrzymujący- w głosowaniu udział wzięło 16 radnych).   

 

 

Ad. 4  

Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu   

Poinformował, że radni nie zgłosili uwag do protokołu Nr XXXII/2021 z Sesji Rady Powiatu.  
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Rada Powiatu Mławskiego przyjęła protokół z XXXII Sesji Rady Powiatu.(16 głosów za-  

w głosowaniu udział wzięło 16 radnych).   

 

 

Ad. 5 

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 jak co roku organ prowadzący przeprowadza analizę wydatków na 

wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń, o których mowa w karcie 

nauczyciela.  

Nauczyciel stażysta powinien osiągnąć 100% kwoty bazowej (która na rok 2021 wynosiła 

3537,80 zł), nauczyciel kontraktowy 111% tej kwoty, nauczyciel mianowany 144%, natomiast 

dyplomowany 184% kwoty bazowej. W jednostkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Mławski nauczyciele na wszystkich stopniach awansu zawodowego 

osiągnęli wymagane średnie wynagrodzenie. Do wyliczenia średnich wynagrodzeń wchodziło 

wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stażowe, motywacyjne, funkcyjne, za warunki pracy, 

zastępstwa, odprawy, które są finansowane z subwencji oświatowej. 

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie 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.   

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisja Budżetu, 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych pozytywnie zaopiniowały 

projekt przedstawionej uchwały.   

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXIII/230/2022 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Miasta Mława (17 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 17 radnych). 

Pani Jolanta Karpińska błędnie wcisnęła przycisk ,,przeciw” zamiast ,,za”.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 7 

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 pod koniec stycznia br. wpłynęła prośba z apteki przy ul. Piłsudskiego 39A 

w Mławie dotycząca zmiany godzin pracy od lutego 2022 br. Po zmianie apteka będzie 
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pracować w niedziele handlowe (wcześniej pracowała w każdą niedzielę), pozostałe dni 

pozostają bez zmian.  

  

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt 

przedstawionej uchwały.  

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXIII/231/2022 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Miasta Mława (17 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 17 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Mławskiego. 

 

Pani Edyta Wild- Sekretarz Powiatu 

Poinformowała, że zmiana Statutu Powiatu Mławskiego podyktowana jest tym, iż z dniem  

1 stycznia 2022 roku została utworzona nowa powiatowa jednostka organizacyjna, działająca 

w formie jednostki budżetowej - Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Mławie. 

Siedzibą Centrum jest Mława ul. Słowackiego 16a. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

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

Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały.  

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXIII/232/2022 w sprawie zmiany Statutu 

Powiatu Mławskiego (16 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 16 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały 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 2 grudnia 2021 roku Energa Operator S.A. zwróciła się z wnioskiem o 

zawarcie umowy odpłatnej służebności przesyłu dla projektowanych i istniejących 

urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Mławskiego, położonej w Mławie przy ulicy Lelewela. Wskazana nieruchomość jest 

przedmiotem trwałego zarządu na rzecz Bursy Szkolnej. Dyrektor Bursy Szkolnej w piśmie z 

dnia 30 grudnia 2021 roku wskazała, że przebudowa obecnie użytkowanej stacji 

transformatorowej jest konieczna i w związku z tym niezbędne jest ułożenie urządzeń 

elektroenergetycznych. Inwestycja polegająca na budowie nowej stacji, która będzie 

umiejscowiona przy granicy działki nie będzie kolidowała z działalnością Bursy Szkolnej. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

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

Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały.  
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Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXIII/233/2022 w sprawie wyrażenia zgody 

na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Mławskiego, położonej w Mławie przy ulicy Lelewela 5 (17 głosów za- w głosowaniu 

udział wzięło 17 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 

2021 – 2027. 

 

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Poinformował, że potrzeba uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021 – 

2027 wynika z trzech podstawowych względów:  

1) nowe okoliczności i zmiany w otoczeniu prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym  

i społecznym. Nabiera to szczególnego znaczenia w wyniku członkostwa Polski w Unii 

Europejskiej i nowego programowania Strategii Unii Europejskiej „ Europa 2030”.  

2) konieczność dostosowania strategii Powiatu Mławskiego do Strategii Rozwoju Woj. 

Mazowieckiego do roku 2030, oraz przyjętej w dniu 17 września 2019 r. Przez Radę 

Ministrów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 i innych programów,  z których 

realizowana będzie pomoc z Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027. 

3)Strategia rozwoju powiatu mławskiego jest najważniejszym dokumentem określającym 

kierunki rozwoju powiatu na najbliższe lata. Jej celem jest wskazanie misji i wizji rozwoju 

powiatu oraz planu operacyjnego: obszarów kluczowych, celów strategicznych, celów 

operacyjnych i zadań, których realizacja w określonym horyzoncie czasowym przyczyni się do 

wielokierunkowego rozwoju powiatu. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że Komisje: Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska; Bezpieczeństwa, 

Porządku Publicznego Transportu i Dróg; Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki; Zdrowia  

i Pomocy Społecznej; Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych 

wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w przedmiotowej 

sprawie.  

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, ze dokument jest uchwalany z dużym opóźnieniem, ponieważ Strategia dotyczy 

roku poprzedniego a jest luty 2022. Zarządowi Powiatu wybranemu w 2018 r. dopiero teraz 

udało się sfinalizować te działania.  

Zaapelował, żeby Strategia nie była tylko dokumentem, który pojawił się na Komisjach i Sesji 

tylko, żeby go popularyzować aby mieszkańcy w jak najszerszym zakresie mogli się z nim 

zapoznać.      

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski  

Odpowiedział, że proces tworzenia Strategii rozpoczął się na początku 2021 r., natomiast firma 

która wygrała przetarg nie wywiązała się z umowy. Należało ogłosić kolejny przetarg, który 

wygrała firma Pracownia 3E. Dokument musi być także opiniowany przez instytucje 

zewnętrzne a uzyskanie opinii na dwóch etapach nie było łatwe, ponieważ przekazano je 

dopiero na koniec grudnia 2021 r. W pierwszym możliwych terminie proponowane jest 

podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.    
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Pani Aneta Szarfenberg- Pracownia 3E   

Poinformowała, że w przygotowania Strategii zaangażowały się nie tylko instytucje czy radni. 

Latem ubiegłego roku projekt Strategii był już gotowy, później trwało jego opiniowanie, 

przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko i uzyskanie opinii z instytucji 

(Sanepidu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska). Samo opiniowanie przez te 

instytucje trwało co najmniej pół roku. Oprócz organizacji i instytucji, które przekazywały 

swoje opinie, ponad 550 mieszkańców powiatu mławskiego wypowiedziało się wypełniając 

ankiety, które zostały uwzględnione w Strategii.  

 

Pan Witold Okumski- Radny Powiatu Mławskiego 

Poprosił o przekazanie wyników zbiorczych ankiet. Jest to jakiś wymiar, którego można się 

trzymać myśląc o tym, czego oczekują mieszkańcy od radnych, w jakim kierunku zmierzać.   

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego  

Poinformował, że na spotkaniu z radnymi w ubiegłym roku były prezentowane wyniki badań 

ankietowych. Pojawiła się kwestia problemów, które mieszkańcy dostrzegają w związku ze 

zmianą struktury społecznej Mławy, powiatu mławskiego z racji osiedlania się tymczasowego 

czy długotrwałego cudzoziemców, najczęściej ze wschodu. Proces, który gwałtownie pojawił 

się na terenie powiatu mławskiego, w analizie sytuacji procesów migracyjnych i pokazujący 

odpływ ludności z Mławy nie w pełni został w Strategii uwzględniony. W Strategii na te 

najbliższe lata nie znalazły się próby rozwiązywania problemów i szans rozwojowych.     

 

Pani Aneta Szarfenberg- Pracownia 3E   
Odpowiedziała, że kwestia narodowościowa czy różnic w kulturze mieszkańców napływowych 

pojawiała się w diagnozie. W pierwszym obszarze strategicznym zadanie pierwsze to wsparcie 

rozwoju działalności organizacji pozarządowych. Jest to zadanie, w którym wspierane są 

organizacje, które działają lokalnie, po to, żeby działały jak najlepiej na rzecz mieszkańców, 

lokalnych grup.     

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXIII/234/2022 w sprawie Strategii Rozwoju 

Powiatu Mławskiego na lata 2021 – 2027 (15 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący-  

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie 

inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do 

węzła Mława Północ” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych. 

 

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Poinformował, że Bank Gospodarstwa Krajowego dnia 28.12.2021 r. ogłosił nabór wniosków 

dla jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania ze 

środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wnioski wraz 

z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2022 r. Wniosek 

obejmuje przebudowę drogi powiatowej na odcinku od nowo wybudowanej w 

ramach budowy drogi S7 Olsztynek – Płońsk drogi autobusowej DA1 do również nowo 

wybudowanej w ramach tego samego przedsięwzięcia łącznicy stanowiącej bezpośredni wjazd 

na węzeł Mława Północ. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 5 300 000,00 zł. Powiat 
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Mławski wnioskuje o dofinansowanie zadania na kwotę 5 000 000,00 zł, a deklaruje udział 

własny w kwocie 300 000,00 zł gdyż dofinansowanie zadania zgodnie z Programem Inwestycji 

Strategicznych może wynieść 95% w kosztach realizacji zadania. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

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

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych wyraziły 

pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w przedmiotowej sprawie.  

 

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXIII/235/2022 w sprawie  złożenia wniosku 

przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ” ze środków Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (17 głosów za, - w głosowaniu 

udział wzięło 17 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 12 

Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski  

o dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez 

rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz 

przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny” ze środków Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

 

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Poinformował, że przedmiotem wniosku będzie I etap realizacji powyższego zadania, którego 

początek znajduje się przed mostem na rzece Sewerynce a koniec poza obszarem zabudowanym 

w miejscowości Doziny. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 15 000 000,00 zł. Powiat 

Mławski wnioskuje o dofinansowanie zadania na kwotę 14 250 000,00 zł, a deklaruje udział 

własny w kwocie 750 000,00 zł.   

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

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

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych wyraziły 

pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w przedmiotowej sprawie.  

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXIII/236/2022 w sprawie złożenia wniosku 

przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. 

Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny” ze środków Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. (16 głosów za, - w głosowaniu 

udział wzięło 16 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 13oiu 

Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski  o dofinansowanie 

inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2370W (ul. Kościuszki) wraz  

z rozbudową drogi powiatowej nr 2369W (ul. Graniczna, ul. Brukowa) w Mławie”  

ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

 

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Poinformował, że Przedmiotem wniosku będzie III etap realizacji powyższego zadania  

tj. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2370W (ul. Kościuszki ) to odcinek od skrzyżowania  

ul. Zuzanny Morawskiej z ul. Zachodnią do skrzyżowania z ul. Graniczną i Al. Św. Wojciecha. 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2369W (ul. Graniczna, ul. Brukowa) to odcinek  

od skrzyżowania z ul. Kościuszki i Al. Św. Wojciecha do drogi wojewódzkiej nr 544. 

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 27 000 000,00 zł. Powiat Mławski wnioskuje  

o dofinansowanie zadania na kwotę 25 650 000,00 zł, a deklaruje udział własny w kwocie 

1 350 000,00 zł 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

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

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych wyraziły 

pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w przedmiotowej sprawie.  

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXIII/237/2022 w sprawie złożenia wniosku 

przez Powiat Mławski  o dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej  

nr 2370W (ul. Kościuszki) wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2369W (ul. Graniczna, ul. 

Brukowa) w Mławie” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych. (16 głosów za, - w głosowaniu udział wzięło 16 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 14  

Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie 

inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk” ze środków 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych „Edycja Trzecia 

– PGR”. 

 

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Poinformował, że Przedmiotem wniosku będzie II etap realizacji powyższego zadania, którego 

początek odcinka planowanego do rozbudowy to koniec zjazdu z węzła drogowego 

„Żurominek” na drodze krajowej S7 a koniec to wyjazd z obszaru zabudowanego miejscowości 

Dunaj. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 6 000 000,00 zł. Powiat Mławski wnioskuje  

o dofinansowanie zadania na kwotę 5 880 000,00 zł, a deklaruje udział własny w kwocie 

120 000,00 zł. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

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

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych wyraziły 

pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w przedmiotowej sprawie.  

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXIII/238/2022 w sprawie złożenia wniosku 

przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 
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2349W Żurominek – Stupsk” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych „Edycja Trzecia – PGR”. (17 głosów za, - w głosowaniu udział 

wzięło 17 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 15 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego.   

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany limitów nakładów 

finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2021-2022 polegające na: 

1) wprowadzeniu zmiany limitów wydatków na zadaniu wieloletnim 2021-2022  

pn. ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Wiśniewo- Wola Szydłowska w m. Wyszyny 

Kościelne” w wys. 238 956,13 zł. z tytułu pomocy finansowej z gminy Stupsk. Limit wydatków 

na lata 2021-2022 po zmianach 6 941 565,80 zł.   

2) wprowadzeniu zmiany limitów wydatków na zadaniu wieloletnim 2020-2022  

pn. ,,Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu 

mławskiego” w wys. 78 001,12 zł. Zmiany związane są z wprowadzeniem po stronie dochodów 

i wydatków powiatu środków z udziałem europejskim i budżetu państwa w wys. łącznie 

49 851,12 zł. przeznaczonych w roku 2022 do finansowania projektu oraz wprowadzeniem do 

projektu budżetu wydatków w wys. 28 150,00 zł. , które w roku 2021 nie zostały zrealizowane 

a zostały przeznaczone do sfinansowania wydatków roku 2022.   

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

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

Regulaminowych wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w przedmiotowej sprawie. 

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXIII/239/2022 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego (17 głosów za, - w głosowaniu udział 

wzięło 17 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

   

Ad. 16 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 

2022.  

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 298.059,25 zł, w tym 

dochody bieżące zwiększają się o 59.103,12 zł i dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 

238.956,13 zł. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 490.395,33 zł i zmniejsza się 

o kwotę 163.561,08 zł (per saldo +326.834,25 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się  

o kwotę 37.878,12 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 288.956,13 zł.   
 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

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

Regulaminowych wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w przedmiotowej sprawie. 
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Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXIII/239/2022 w sprawie zmiany uchwały 

Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022 (17 głosów za, - w głosowaniu udział wzięło 17 

radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 17 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Mławskiego oraz  

zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 2022 rok. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.  

Zapytał czy są uwagi do projektu uchwały? 

 

Uwag nie zgłoszono.   

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXIII/241/2022 w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Powiatu Mławskiego oraz  zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 

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

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 18 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że petycja była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.   

Poprosił o zabranie głosu Pana Michała Danielewicza- Przewodniczącego tej Komisji.  

 

Pan Michał Danielewicz- Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu rozpatrywała petycję odnośnie podwyżki 

wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz wszystkich jednostek 

organizacyjnych powiatu. Komisja uznała, że wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym  

w Mławie nie są zbyt wysokie, przekraczają płacę minimalną w niewielkim stopniu i należałoby 

je zwiększyć. Komisja nie może wnioskować, żeby dokonać podwyżek w wys. 1000,00 zł. jak 

napisano w jednej z petycji, ponieważ trzeba byłoby przeznaczyć kilka milionów w skali roku 

w budżecie na podwyżki. Zostałaby zachwiana równowaga budżetowa. Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji uznała, że po sporządzonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu 

Mławskiego za 2021 r., biorąc pod uwagę wysokość wolnych środków należy przeprowadzić 

analizę finansową pod kątem możliwości przyznania podwyżki wynagrodzeń dla 

samorządowych pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Mławie  

i jednostkach organizacyjnych powiatu.  

 

Pan Jan Salwa- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że pobory Starosty Mławskiego oraz podwyżki diet radnych są nieproporcjonalne 

do zarobków szeregowych pracowników Starostwa. Budżet jest uchwalony ale budżet to nie 

jest dekalog i można go zmieniać. Na każdej Sesji Rady Powiatu są dokonywane zmiany w 

budżecie powiatu. Wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest słuszny ale na dzień 

dzisiejszy nikt nie jest w stanie wskazać ile  będzie wynosić nadwyżka budżetowa i jaka będzie 
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jej skala. Jeśli pracownik mający wykształcenie wyższe zarabia najniższe wynagrodzenie, to 

jest to żenujące. Są to ludzie mający albo zakładający rodziny i trzeba dać im godziwe 

wynagrodzenie. Jak godziwe, to od tego jest Zarząd Powiatu. Podwyżka w wys. 7,5% nie 

wyrównuje spadku realnych dochodów, bo inflacja w tym roku przekroczy 10%.   

 

Pan Michał Danielewicz- Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Stwierdził, że niedawno uchwalany był budżet na 2022 rok, gdzie wzrost budżetu był na 

poziomie 3,3%. Okazało się, że inflacja jest na poziomie ok. 9%. Wynagrodzenia w sferze 

budżetowej zostały zamrożone na rok 2022. Część środków pochodzi z dotacji na realizację 

zadań, które zostały powierzone. Na posiedzeniu Komisji trudno było mówić o kwestiach 

związanych ze zmianą budżetu.  

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że radni nie otrzymali petycji w przesłanych materiałach.  

Poprosił Przewodniczącego Rady Powiatu o odczytanie treści wszystkich petycji. 

 

Pani Edyta Wild- Sekretarz Powiatu 

Odczytała treść wszystkich petycji. 

Petycje zamieszczone są na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Mławie.  

 

Pani Krystyna Zając- Radna Powiatu Mławskiego 

Zabierając głos powiedziała- ,,Szkoda, że podwyżki dla pracowników samorządowych nie były 

wdrażane systematycznie od 20 lat. Nie byłoby teraz takiej sytuacji. Nie wiem, kto w tej sytuacji 

zawinił, ale tak to się ciągnęło. Nieprawdą jest, że radni i Członkowie Komisji dostali podwyżki 

z wyrównaniem od sierpnia. To jest kłamstwo, zarówno radni jak i Członkowie Zarządu 

otrzymali podwyżki diet z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Teraz należałoby 

przemyśleć sytuację, zobaczyć czy starczy środków czy nie wystarczy. To nie jest takie proste 

dać podwyżki i ogłosić upadłość. Nie można scedować braku podwyżek na tych, którzy 

aktualnie są w Zarządzie Powiatu. Gdyby podwyżki były systematycznie przyznawane, to do 

tej sytuacji by nie doszło, ale skoro się oszczędzało na pracownikach przez 20 lat to efekty są 

takie jak widać obecnie.  

 

Pan Witold Okumski- Radny Powiatu Mławskiego 

Powiedział- ,,To ja w poprzedniej kadencji wyjaśniałem kwestię zarobków wśród wszystkich 

pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych. To na mój wniosek 

trzeba było wyjaśnić jakie są zarobki na wszystkich szczeblach. Komisja Rewizyjna zbadała 

konkretne zatrudnienie i płace we wszystkich jednostkach. Komisja wydała zalecenia  

w kierunku Starosty, bo za wynagrodzenia pracowników nie odpowiada Zarząd Powiatu.  

W skutek tego wysiłku, który był w poprzedniej kadencji nastąpiło drobne zróżnicowanie 

między zarobkami kierowników a pracowników ale one dalej istnieją. Uważam, że powinno 

się zrobić audyt, o który już prosiłem a nadal go nie ma. Pracownik za pracę ma być szanowany 

a nie poniżany ale musi być tyle pracowników ile jest potrzeba. Na ostatnim posiedzeniu 

Zarządu Powiatu poprosiłem o informację w jaki sposób są wydawane podatki PIT i CIT 

podatników, na jakie cele są one przeznaczane. Do dziś informacji nie otrzymałem. Środki z 

PIT i CIT będą decydowały czy można realizować marzenia mieszkańców powiatu. Jeżeli 

Zarząd co rok przeznaczał środki na podwyżki, to mój wniosek był, żeby w tym roku było to 

7,5% dla wszystkich. Dla przykładu nauczyciel dziś zarabia tyle samo co pracownik obsługi  

a nauczyciel jest gotów pracować a ktoś inny żądać. Dlaczego podczas pierwszego naboru 

wniosków do Polskiego Ładu żadna z inwestycji nie uzyskała akceptacji skoro pracownicy 

Starostwa mają tak wysokie kompetencje? Ludzi należy cenić i szanować ale wymagać też 



12 
 

odpowiedzialności. Czy fotowoltaika będzie uruchomiona do 31 marca czyli w terminie, w 

którym się to opłaca? Nauczycielom wytyka się średnią krajową a przecież urzędnicy też 

otrzymują trzynastą pensję, nagrody jubileuszowe. W tym kontekście proszę też przyjąć, że są 

nauczyciele. W Starostwie Powiatowym w Przasnyszu pracownicy nie dostali w ogóle 

podwyżek, w Ciechanowie mniej niż 7,5%. Pracownicy mają prawo dobrze zarabiać ale nad 

podwyżką trzeba się zastanowić, bo należy pamiętać, że są drogi a mieszkańcy mają prawo 

poruszać się po dobrych drogach. Proponuję wniosek, żeby nadwyżkę budżetową 

zrównoważymy pomiędzy podwyżkami dla pracowników a środkami na drogi. Podwyżka się 

ewidentnie należy ale inwestycje, remonty należą się przedsiębiorcom, mieszkańcom”. 

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Powiedział- ,,Odnosząc się do słów, że w petycjach były błędy, że rewaloryzacja miała być od 

sierpnia, to pracownicy mają rację, bo dotyczy to pensji Starosty. Radni rzeczywiście dostali 

podwyżkę diet od stycznia. Słynny, nieżyjący już publicysta Stefan Kisielewski użył określenia 

,,To nie przypadek, to rezultat”. Nie zajmujmy się teraz historią, jesteśmy w tym czasie, w tej 

kadencji. Jesteśmy w czasie gdzie w ostatnich latach nastąpił wzrost gospodarczy, w różnych 

branżach jest wzrost płac i nawet istniejące wcześniej problemy pracowników Starostwa 

zaczęły się nasilać. To w 2018 r. padła polityczna obietnica bardzo wysokiego poziomu 

podniesienia pensji minimalnej. Bardzo dobrze, że ona rośnie, bo pracownicy słabiej 

zarabiający mają wyższe pensje. Przyśpieszył problem i pracownicy mocno zwracają uwagę na 

wszystkie problemy, które spadają na nich związane z ze zmianami, z pandemią, inflacją. Nie 

mam żadnej satysfakcji, że w grudniu podwyższono diety, pensję Starosty w tak dużej 

wysokości i zwracamy uwagę, że działamy w sposób niewłaściwy. Było oczywiste, że przy 

problemach, które są, a Rada Powiatu nie radzi sobie z problemami pracowników tylko 

podgrzewamy niezadowolenie społeczne. Sami sobie zgotowaliśmy sobie ten los. W petycji 

padają merytoryczne argumenty. To o nas świadczy jak się zachowaliśmy podczas głosowania 

o podwyżce diet dla radnych. Padła propozycja, że  po sporządzonym sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2021 r., biorąc pod uwagę wysokość wolnych 

środków należy przeprowadzić analizę finansową i zastanowić się nad możliwością przyznania 

podwyżek.  

Czy mamy już informację o jakich środkach mówimy?                 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Stwierdził- ,,Gdyby w poprzednich latach pracownicy Starostwa Powiatowego i jednostek 

organizacyjnych powiatu mławskiego systematycznie otrzymywali chociaż 2-3% podwyżki, to 

dziś ich wynagrodzenia byłyby na innym poziomie. Pracowałem w jednostce organizacyjnej 

powiatu i latach 2002-2006 ani razu nie było podwyżki dla pracowników. Tłumaczono wtedy, 

że zamrożono pensje w budżetówce, tylko że budżetówka nie ma nic wspólnego z samorządem. 

Tylko w roku 2008 była jedna znacząca podwyżka w wys. 800 zł. Więcej takich podwyżek nie 

było. Zawsze jako członek Komisji Zdrowia składałem wniosek o godne podwyżki dla 

pracowników. Nigdy to się nie stało, zawsze było to na poziomie 2%”.     

 

Pani Krystyna Zając- Radna Powiatu Mławskiego 

W odniesieniu do wypowiedzi Pana radnego Tomasza Chodubskiego powiedziała: ,,Słuchałam 

uważnie treści petycji i może nie we wszystkich petycjach było o wyrównaniu diet dla radnych 

od sierpnia ale w jednej był zapis. Sprawę podwyżek znam również z opinii pracowników 

Starostwa i to nie jest tak jak Pan twierdzi. To pracownicy Starostwa mi powiedzieli, że gdyby 

podwyżki były systematycznie wprowadzane we wcześniejszych kadencjach, to teraz nie było 

takiej sytuacji. To nie są moje słowa, tylko stwierdzenie pracowników”. 
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Pan Witold Okumski- Radny Powiatu Mławskiego 

Powiedział: ,,Obecny Zarząd Powiatu miał na uwadze to, co było wcześniej i od początku są 

podwyżki dla wszystkich. Dlatego mówiliśmy, że pracownicy otrzymają podwyżki w wys. 

7,5%. Proszę Pana Starostę, żeby na najbliższy Zarząd przedstawił dane szczególnie 

pracowników Starostwa Powiatowego ze względu na staż pracy, kwalifikacje. Zarząd Powiatu 

analizując budżet chciał, żeby pracownicy też mieli w tym swój udział. Wiem, że wiele 

samorządów powiatowych nie podjęło się trudu podwyższenia wszystkim po 7,5%. Zarząd 

będzie szukać środków gdy będzie nadwyżka, gdy będą inne środki, bo jest w nas determinacja 

żeby docenić w szczególności tych pracowników, którzy są potrzebni i niezbędni i naprawdę 

pokrzywdzeni. Nauczyciele teraz też zarabiają niewiele więcej niż te najniższe grupy. 

Wynagrodzenie musi być takie, na jakie nas stać ale też trzeba robić inwestycje i trzeba to 

pogodzić”.  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Zabierając głos w sprawie powiedział: ,,Kiedy wpłynęła pierwsza petycja z Wydziału 

Komunikacji od razu powiedziałem, że problem dotyczy wszystkich pracowników i jednostek 

organizacyjnych powiatu. Nie zgadzam się z Wydziałem Komunikacji, bo każdy pracownik 

samorządowy jest powołany do konkretnej funkcji. Fakt, że w Wydziale Komunikacji 

pracownik zajmuje się wydawaniem pewnych decyzji, z których wpływają środki do budżetu, 

bo ustawodawca tak zdecydował, nie może decydować o tym, że ma on więcej zarabiać, bo 

inny pracownik generuje koszty. Sprawa jest rzeczywiście trudna, wielowątkowa, mająca swoje 

wcześniejsze reperkusje. Od samego początku starałem się, żeby wzrost wynagrodzeń  

w Starostwie i jednostkach organizacyjnych był jak najwyższy. Tak jak Pan Przewodniczący 

powiedział, wcześniej wzrost wynagrodzeń był na poziomie 2%. W 2020 r. był to wzrost na 

poziomie 6%, w kolejnym roku 4,5% a na ten rok 7,5%. Audytor pracuje od wielu dni w celu 

dokonania analizy wynagrodzeń w Starostwie i wybrania zasady przyznania podwyżki dla 

pracowników ze środków którymi zaproponuje Zarząd Powiatu. Nie będą to środki, o jakie 

wnioskują pracownicy. Wzrost wynagrodzenia minimalnego z 2800,00 zł. do 3010,00 zł. to w 

budżecie kwota 700 000,00 zł. Wzrost wynagrodzeń na poziomie 7,5% to kwota  

ok. 1 500 000,00 zł. Zróbmy wszystko, żeby możliwie sprawiedliwie wypracować wzrost 

wynagrodzeń dla pracowników. Być może trzeba będzie trzeba powołać Komisję, która zajmie 

się tym tematem.  

Staram się, żeby racjonalnie gospodarować zasobem ludzkim i środkami. Jeśli tylko jest to 

możliwe nie zatrudniam nowego pracownika za osobę, która przeszła na emeryturę a środki w 

postaci dodatków otrzymują osoby, które przejmują jej obowiązki. Apeluję, żeby iść w 

kierunku osiągnięcia konsensusu w tej delikatnej sprawie”. 

 

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Radny Powiatu Mławskiego 

Zabierając głos w dyskusji powiedział: ,,Tematy płacowe zawsze były trudne, przy tworzeniu 

budżetu nie było łatwo zabezpieczyć środki w pełni jaki były oczekiwane przez pracowników 

Starostwa Powiatowego. Podwyżki były w skali 3%,4%,5%. Na przestrzeni lat one były różne 

ale w porównaniu do inflacji, do cen energii, prądu jakie są dziś tamte podwyżki były realne. 

Gdyby dziś porównać te 3% z poprzednich lat, to dziś podwyżka powinna wynosić 14-15%. 

Pracownicy Starostwa Powiatowego zarabiają naprawdę słabo. Nie przyjmujmy pisowskiej 

retoryki, że wszystko co jest teraz, to zrzucamy na poprzedników. Zostawmy stare historie, 

wtedy były inne realia, dziś są inne. Po to jesteśmy wybranymi radnymi w tej kadencji, żeby 

realizować to, co do nas należy. Te 7,5% na pewno jest to kwota znacząca ale nie jest 

zadowalająca dla pracowników.  Być może trzeba będzie powołać zespół, o którym wspomniał 

Pan Starosta który zajmie się kwestiami związanymi ze środkami wynikającymi z nadwyżki 

budżetowej i w sposób realny uwzględni możliwość podwyżek. Jeśli nie zrobimy jednej 
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inwestycji to nic się złego nie stanie. Tę drogę można będzie można zrobić za pół roku czy za 

rok. Pracownicy mają swoje rodziny, powinni godnie zarabiać i żyć. Powinniśmy wypracować 

jak najlepszą formę, żeby ludziom, którzy są wykształceni, mającymi pełną wiedzę, wieloletni 

staż pracy pomóc w niełatwej sytuacji”  

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Poprosił o wyjaśnienie jaka jest przewidywana skala nadwyżki budżetowej i głównych 

wydatków.   

  

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski  

Odpowiedział: ,,Na ten moment nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nadwyżka na pewno 

będzie, ponieważ niektóre rzeczy, które miały być realizowane w roku ubiegłym nie zostały 

fizycznie zrobione. Wzrost wynagrodzeń był planowany w momencie kiedy nikt nie wiedział, 

że inflacja będzie tak wysoka. Wzrost wydatków bieżących w jednostkach zaplanowaliśmy na 

poziomie 3%. Niektóre jednostki już zgłaszają że wzrost za gaz jest ogromny. Inwestycja  

a wydatki bieżące to dwie różne rzeczy. Część inwestycji już jest realizowana z kredytu,  

z obligacji. To też jest świadoma polityka tego Zarządu. Zadłużenie powiatu mławskiego w 

porównaniu do innych powiatów jest naprawdę niewielkie. Powiat mławski dużo inwestuje, 

ponieważ budżet Powiatowego Zarządu Dróg w ubiegłym roku to 50 000 000,00 zł. Powiat 

mławski uzyskał z Polskiego Ładu środki na inwestycję dotyczącą budowy hali sportowej przy 

ZS Nr 4 w Mławie.   

W roku ubiegłym kierownicy dostali mniej procent podwyżek, bo część tych środków 

przyznano pracownikom (po 50-100 zł. dostali pracownicy)”.  

 

Pan Jacek Szlachta- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził: ,,Nie wszystkie jednostki organizacyjne poskładały petycje. Nie słyszałem o 

Środowiskowym Domu Samopomocy czy Zespole Ośrodków Wsparcia a powinno się te 

jednostki uwzględnić. Radni powinny też zastanowić się nad całą pieczą zastępczą.  

Na chwilę obecną nie znamy wysokości nadwyżki budżetowej. Dobrym pomysłem byłoby 

powołanie zespołu, który uwzględniłby wszystkie jednostki organizacyjne powiatu. 

Nie wszystkie osoby mogą wypracować jakiś majątek dla Starostwa, więc osoby, które go 

wypracowują bo ustawa im na to zezwala nie mogą rościć żądań większej podwyżki. Co ma 

powiedzieć psycholog czy psychoterapeuta w ZOW, który nie wypracuje dochodów tylko 

przynosi koszty ale ta jednostka po to istnieje. Zmieniła się sytuacja, nikt nie przewidział, że 

gaz wzrośnie o 50%. Cieszę się, że Pan Starosta nie zatrudnia nowych osób w miejsce 

odchodzących na emeryturę tylko rozdziela obowiązki na pracowników w danym Wydziale.             

 

Pan Michał Danielewicz- Radny Powiatu Mławskiego 

Powiedział: ,,W uzasadnieniu do projektu uchwały jest zapis, że Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji wnioskuje by po sporządzeniu bilansu za rok 2021 w przypadku wystąpienia nadwyżki 

budżetowej, rozważyć możliwość przeznaczenia jej części na wzrost płac dla samorządowych 

pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Mławie i jednostkach 

organizacyjnych powiatu mławskiego. Do maja Zarząd Powiatu może przygotować swoje 

propozycje, bo radni tego nie zrobią i wtedy można wrócić do dyskusji” 

 

Pan Janusz Wiśniewski- Radny Powiatu Mławskiego 

Powiedział: ,,Powołanie komisji pomoże ale żeby nie wydłużało załatwienia tej sprawy.  

Na dzień dzisiejszy są już jakiejś wizje ewentualnej nadwyżki budżetowej. Wydaje mi się, że 

można byłoby już przystąpić do konkretnych opracować, które pozwolą na dokonanie 

podwyżek. Komisja, która byłaby powołana też pomoże ale, żeby tego nie przedłużała,  
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bo będzie czekała na opracowania odpowiednich Wydziałów Starostwa. Mniej dyskusji  

a więcej działania. W projekcie uchwały w § 1 jest zapis dotyczący pracowników Starostwa 

Powiatowego w Mławie i jednej petycji. Należałoby to poprawić. Uważam, że podwyżki 

bezwzględnie powinny być przyznane”.   

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Powiedziała: ,,Na ten moment o wysokości wolnych środków można byłoby mówić, ale byłoby 

nieodpowiedzialne gdyby padałby dziś kwoty, które nie są potwierdzone dokumentami 

źródłowymi. Trzeba poczekać na sprawozdawczość. Ze swojej strony robimy wszystko, żeby 

było to jak najszybciej. Myślę, że pod koniec lutego taką informację będziemy mogli Państwu 

przekazać. Inflacja jest spora i odbija się na wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu 

i na wszystkich wydatkach powiatu. Zmiana i wprowadzenie jakichkolwiek wolnych środków, 

które pojawią się w budżecie powiatu będzie wiązała się z przeprowadzeniem całkowitej 

rekonstrukcji budżetu. Bieżący rok jest trudny, bo pozwolono samorządom w tym roku na 

zachwianie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Pozwolono w roku 

2022 aby wydatki bieżące były wyższe od dochodów bieżących. My zamknęliśmy się budżetem 

deficytowym w zakresie nadwyżki operacyjnej. Jestem za tym, żeby dać podwyżkę 

pracownikom ale trzeba ustalić pewną stabilizację pozwalającą na funkcjonowanie w układzie 

jak jest dziś”.         

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXIII/242/2022 w sprawie rozpatrzenia 

petycji wielokrotnej. (16 głosów za, 1 przeciw - w głosowaniu udział wzięło 17 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 19 

Sprawozdanie Starosty Mławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 

rok 2021. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Przedstawił Sprawozdanie Starosty Mławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku za rok 2021. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 20 

Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że odbyło się 5 spotkań Zarządu, podczas których podjęto 32 uchwały.  

Wszystkie sprawy, którymi zajmował się Zarząd Powiatu zostały przedstawione w materiale 

przesłanym do radnych.  

Poinformował, że 100% środków na fotowoltaikę zostało pozyskanych ze środków 

zewnętrznych. Fotowoltaika i pompy ciepła przy rosnących obecnie cenach energii to kierunek 

właściwy. Wiele jednostek organizacyjnych powiatu, które generują koszty będą objęte tym 

zadaniem. Firma Revolt Energy S.A, która wygrała przetarg twierdzi, że nie widziała dachów 

jednostek, na których będzie położona fotowoltaika, że w przetargu tego nie było. Powołany 

został biegły sądowy w dziedzinie informatyki. Z audytu wynika, że powiat we właściwym 

czasie zamieścił odpowiednie dokumenty, które pozwalały na wycenę 4 dachów. Stanowisko 

firmy jest jednoznaczne, że dachów nie będzie poprawiać. Zdecydowano że powiat zleci 
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wykonanie remontu dachów innemu wykonawcy (zastępczemu) na koszt i Revolt Energy S.A. 

W momencie ogłaszania przetargu nie było wiadomo, że przepisy zostaną zmienione. Umowa 

jest podpisana do 16 maja, że zadanie zostanie całościowo wykonane. Mimo wszystkich 

problemów, powiat chce wykorzystać środki zewnętrzne tak, żeby fotowoltaika na wszystkich 

planowanych obiektach możliwie szybko zadziałała.   

Poinformował, że liczba osób hospitalizowanych (do tej pory) wynosi 706, w dniu 

wczorajszym były to 2 osoby. W dniu wczorajszym laboratoryjne potwierdzenie wyniku 

dodatniego uzyskały 22 osoby, natomiast ogółem w powiecie 6252. Liczba zgonów 

związanych z COVID-19 do tej pory wynosi 224. Liczba ozdrowieńców- 5411.   

 

Pan Jan Salwa- Radny Powiatu Mławskiego 

Zapytał o procent wyszczepienia przeciwko COVID- 19 w powiecie mławskim? 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że w Mławie liczba osób zaszczepionych minimum 1 dawką to 19336 osób, 

liczba w pełni zaczepionych 18504, co daje 59,4%. W gminie Radzanów zaszczepiono 55,8% 

osób, w gminie Dzierzgowo 52,2%, w gminie Lipowiec Kościelny 51,5%, w gminie 

Strzegowo 49,1%, w gminie Szreńsk 48,5%, w gminie Wiśniewo 48,4%, w gminie Szydłowo 

47,5%, w gminie Wieczfnia Kościelna 47%, w gminie Stupsk 46%.    

  

 

Ad. 21 

Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

 

Pan Jan Salwa- Radny Powiatu Mławskiego 

Zwracając się do Pana Starosty zapytał czy dokonywał ruchów płacowych w stosunku do Pana 

Wicestarosty i w jakiej wysokości?   

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że był zobligowany to zrobić, natomiast wysokości nie pamięta. 

  

 

Ad. 22 

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

między sesjami. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że w styczniu 2022 roku do Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły 

sprawozdania z działalności Stałych Komisji Rady Powiatu Mławskiego za 2021 rok. 

W dniu 1 lutego 2022 roku do Rady Powiatu Mławskiego wpłynęło pismo pracowników 

Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Domów 

Dziecka w Kowalewie popierające petycję pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie, 

którzy liczą na równe potraktowanie wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych 

powiatu w przedmiocie przyznania podwyżek wynagrodzenia. 

W dniu 2 lutego 2022 roku Starosta Mławski przekazał do Rady Powiatu Mławskiego złożoną 

pismem w dniu 31 stycznia 2022 roku petycję grupy pracowników Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Mławie w przedmiocie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników 

administracyjnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie. 
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W dniu 5 stycznia 2022 roku do Rady Powiatu wpłynęło pismo właściciela „Zajazdu pod 

sosnami” w sprawie zastosowania ulgi w opłacie czynszowej na czas ostatecznego oddania 

węzła Strzegowo Północ do użytku.  

Przypomniał o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego wraz z PIT-em za 2021 rok do 

dnia 30.04.2022 r.                                                                                             

  

  

Ad. 23 

Zamknięcie obrad XXXIII Sesji. 

 

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

o godz. 1600 zamknął XXXIII Sesję Rady Powiatu Mławskiego. 

  

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                                  Jan Łukasik  

 

Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

17.02.2022 r.  

 


