
Br. 0012.1.2022 

 

Protokół Nr 30/2022 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

Rady Powiatu Mławskiego  

odbytego  w trybie zdalnym (on-line) 

w dniu 28 stycznia 2022 roku 

pod przewodnictwem 

Pani Elżbiety Bieńkowskiej– Przewodniczącej Komisji  

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji 

Otworzyła trzydzieste posiedzenie Komisji, powitała Członków Komisji i zaproszonych gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji 

Poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczy 7 członków Komisji, wobec czego obrady są 

prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 29/2021 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

1. Otwarcie porządku obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021- 2027. 

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Mławski w 2021 roku. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Miasta Mława.  

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

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

10. Zapytania i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji. 

 

 



Punkt 5 

 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021- 2027. 

 

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Zapoznał Członków Komisji z dokumentem.  Poinformował, że jest to dokument, który obejmuje 

charakterystykę całego powiatu, analizę statystyczną, wynik badań wśród mieszkańców, analizy 

SWOT. Opisane zostały założenia rozwojowe, w których określono obszary rozwojowe, cele  

i działania.  W strategii przyjęto pięć obszarów: społeczeństwo; rolnictwo, przemysł, gospodarka; 

transport; środowisko i energetyka, oraz kultura, dziedzictwo i turystyka. Ujęto również wykaz 

priorytetowych inwestycji drogowych zgłoszonych do realizacji przez gminy. Załączono także aneks 

odnoszący się do diagnozy.  

 

Komisja jednogłośnie (7 głosami) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

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

 

 

Punkt 6 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Mławski w 2021 roku. 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Powiedziała, że jak co roku organ prowadzący przeprowadza analizę wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń, o których mowa w karcie nauczyciela.  

Poinformowała, że nauczyciel stażysta powinien osiągnąć 100% kwoty bazowej (która na rok 2021 

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

a dyplomowany 184%. 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. 

 

Punkt 7 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Miasta Mława.  

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto 

Mława zwróciło się z prośbą do powiatu, o udzielenie wsparcia finansowego, które zostanie 

przeznaczone na realizację zadania pod nazwą „Konserwacja dokumentów i innych obiektów 

muzealnych znajdujących się na ekspozycjach stałych- historia i sztuka”. W związku z tym proponuje 

się pomoc finansową na realizacje tego zadania w kwocie 9 tys zł w formie dotacji celowej. Kwota 

została zapisana w budżecie Powiatu Mławskiego na rok 2022.  

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji 

Zapytał, czy te środki finansowe zostaną przeznaczone na jakieś wydarzenie kulturalne? 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Udzielając odpowiedzi poinformowała, że nie. Pomoc finansowa zostanie przeznaczona konkretnie 

na konserwację dokumentów i innych obiektów muzealnych, które się znajdą na ekspozycjach stałych 



historia i sztuka. 

 

Komisja jednogłośnie (7 głosami) wyraziła pozytywną opinię do projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława.  

 

Punkt 8 

Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 rok. 

 

Komisja opracowała i przyjęła sprawozdanie z działalności za 2021 rok.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 9 

Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji 

Przedstawiła propozycje do planu pracy Komisji na 2022 rok. 

Poprosiła Członków Komisji o zgłaszanie uwag, wniosków i propozycji do planu pracy na rok 2022. 

 

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

 

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

 

 

Punkt 10 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Zapytań i wniosków nie zgłoszono. 

 

 

Punkt 11 

Zamknięcie posiedzenia 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji  

Zamknęła trzydzieste posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, podziękowała 

radnym oraz zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

                                                                                                                        Elżbieta Bieńkowska 

 

Sporządziła: 

Sylwia Krupińska 

03.02.2022 r. 

 


