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Br. 0002.2.2022 

Protokół Nr XXXIV/2022 

z Sesji Rady Powiatu Mławskiego 

odbytej w dniu 30 marca 2022 roku 

 

 

Ad. 1 

Otwarcie XXXIII Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

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

30 marca 2022 roku.  

Dodał, że nagranie obrad dzisiejszej Sesji jest udostępniane na stronie internetowej Starostwa 

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

Zapytał czy są uwagi do przesłanego porządku obrad? 
 

Uwag nie zgłoszono. 

 

1. Otwarcie XXXIV Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu. 

5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Mławie o stanie porządku                              

i bezpieczeństwa publicznego w okresie od 01.01. do 31.12.2021r. na terenie Powiatu 

Mławskiego. 

6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie o stanie 

bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Mławskim w 2021 

roku. 

7. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2021 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wicestarosty. 

9. Wybór Wicestarosty. 

a) Zgłoszenie kandydata na Wicestarostę. 

b) Podjęcie uchwały w sprawie powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 

głosowania nad wyborem Wicestarosty.  

c) Głosowanie. 

d) Ogłoszenie wyników głosowania przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

e) Odczytanie uchwały w sprawie  wyboru Wicestarosty. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dla 

Powiatu Mławskiego  na 2022 rok. 

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

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2022 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad udzielania pomocy w ramach Programu " Opieka 

wytchnieniowa" - edycja 2022. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej 

publicznym i niepublicznym szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy Powiatu Mławskiego 

obywatelom Ukrainy. 

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. Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

18. Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

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

między sesjami. 

20. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji. 

 

 

Ad. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

  

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Stwierdził, że na stan liczbowy 19 radnych, na Sesji obecnych jest 19 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 jednogłośnie wybrała Panią Jolantę Karpińską na Sekretarza obrad. 

(19 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 19 radnych).   

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu   

Poinformował, że radni nie zgłosili uwag do protokołu Nr XXXIII/2022 z Sesji Rady Powiatu.  

 

Rada Powiatu Mławskiego przyjęła protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu (18 głosów za,           

1 wstrzymujący- w głosowaniu udział wzięło 19 radnych).   
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Ad. 5 

Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Mławie o stanie porządku i bezpieczeństwa 

publicznego w okresie od 01.01. do 31.12.2021r. na terenie Powiatu Mławskiego. 

 

Pan Artur Ryfiński- Komendant Powiatowy Policji w Mławie  

Poinformował, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. na terenie działania Komendy 

Powiatowej Policji w Mławie wszczęto 1150 postępowań karnych (2020 r. - 1094, 2019 r. - 

1158). Wskaźnik dynamiki wyniósł 105,1 % . Zaobserwowano, zatem wzrost liczby postępowań 

wszczętych. W kategorii - przestępstwa kryminalne, w omawianym okresie odnotowano 697 

postępowań wszczętych ( 2020 r.- 656, 2019 r. - 750). Dynamika w 2021 roku wyniosła 106,3 %. 

Wśród tej liczby, 10,9 % stanowiły postępowania karne związane z przestępstwem 

niealimentacji. Wykrywalność w kategorii - przestępstwa kryminalne, wyniosła 72,5 % i jest 

nieznacznie niższa w porównaniu z dwoma ubiegłymi latami (2020 r. - 74,1 %, 2019 - 74 %). 

Liczba podejrzanych w tej kategorii przestępstw kryminalnych wyniosła w 2021 r. - 393 i była 

wyższa w porównaniu z rokiem 2020 (362 podejrzanych) oraz 2019 ( 343 podejrzanych). Liczba 

wszczętych postępowań w kategoriach przestępstw szczególnie uciążliwych społecznie ( tzw. 7 

kategorii), w 2021 r. wyniosła 331 (wykrywalność na poziomie 59%), w roku 2020 - 289 

(wykrywalność 57,5 %). Wykrywalność w roku 2021, w kategorii ogólnej liczby przestępstw na 

terenie pow. mławskiego wyniosła 77,5 % i jest wyższa od zanotowanej w garnizonie 

mazowieckim (76 %). W kategoriach - ,,przestępstwa kryminalne” oraz ,,7 kategorii” ogólna 

wykrywalność przestępstw jest także wyższa niż na terenie garnizonu mazowieckiego. W roku 

2021 dynamika wszczętych postępowań w kategorii przestępstw narkotykowych wyniosła 125,8 

%. W ramach prowadzonych działań funkcjonariusze wydziału kryminalnego KPP w Mławie 

zlikwidowali 4 uprawy konopi indyjskiej na terenie powiatu mławskiego. W sumie zlikwidowano 

94 sztuki krzewów konopi. W 2021 roku, policjanci Referatu dw. z Przestępczością Gospodarczą 

i Korupcją KPP w Mławie, wszczęli 172 postępowania w kategorii przestępstw gospodarczych. 

Wykrywalność wyniosła 68,9 %. W porównaniu z rokiem 2020 w analizowanym okresie roku 

2021 liczba interwencji Policji wzrosła o 43,4 procent. Jest to także związane ze zwiększoną 

liczbą osób zamieszkujących czasowo na terenie miasta i powiatu, głównie obywateli Ukrainy i 

Gruzji. W 2021 roku, na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Mławie zaistniało 30 

wypadków drogowych, w których 4 osoby zmarły, a 36 zostało rannych. Liczba wypadków z 

udziałem pieszych, w 2021 roku była najniższa, w porównaniu z dwoma ubiegłymi latami. 

Niewątpliwie ma na to wpływ poprawa infrastruktury drogowej i doświetlenie przejść dla 

pieszych oraz działania edukacyjne, profilaktyczne i kontrolne.  

    Podziękował Zarządowi Powiatu Mławskiego oraz radnym za dostrzeżenie ciężkiej pracy 

policjantów. Policjanci zasługują na wsparcie i pomoc ze strony samorządu.  

 

 

Ad. 6  

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie o stanie 

bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Mławskim w 2021 roku. 

 

Pan Mirosław Wójcik- Komendant Powiatowy PSP w Mławie 

Poinformował, że na terenie powiatu mławskiego trzonem systemu ochrony przeciwpożarowej i 

Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Mławie z łączną liczbą 62 etatów, w tym Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza z liczbą 
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45 etatów dla strażaków zatrudnionych w podziale bojowym, w systemie trzyzmianowym 24/48 

godzin, 5 etatów na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP oraz 12 etatów w 

systemie 8-godzinnym (10 funkcjonariuszy, 2 członków korpusu służby cywilnej). Dodatkowo 

funkcjonariusze realizujący zadania administracyjne w systemie codziennym oraz kierownictwo 

jednostki, pełnią całodobowe dyżury operacyjne według grafiku miesięcznego. W przypadku 

wystąpienia dużego zagrożenia dysponowani są do kierowania działaniami ratowniczo-

gaśniczymi. W okresie poddanym analizie wg stanu na dzień 01.01.2021 r. wystąpiły dwa wakaty 

w jednostce ratowniczo-gaśniczej. Jeden wakat został obsadzonych strażakiem wyłonionym w 

drodze wcześniejszego naboru do służby przygotowawczej oraz jeden w wyniku przyjęcia 

absolwenta-oficera po Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ponadto w ciągu roku 

dwóch funkcjonariuszy systemu codziennego odeszło na zaopatrzenie emerytalne z dniem 26 

lutego 2021 oraz z dniem 31 października 2021 r. Wobec powyższego stan zatrudnienia na 

31.12.2021 r. wynosił - 59 osób. Komenda Powiatowa PSP w Mławie wyposażona została w 10 

pojazdów pożarniczych, w tym 4 ratowniczo-gaśnicze i 6 specjalnych oraz inny sprzęt 

specjalistyczny z poszczególnych dziedzin ratownictwa. Jednostki ochotniczych straży pożarnych 

posiadają łącznie 62 pojazdy, w tym 42 pojazdy należy do jednostek krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego. Łącznie na stanie jednostek znajduje się 16 samochodów ciężkich, 29 

średnich, 15 lekkich i 2 specjalne. W obszarze powiatu funkcjonują 42 jednostki ochotniczych 

straży pożarnych, w tym 18 włączonych do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego i 24 

jednostki spoza systemu tj. 18 jednostek typu „S" - posiadające pojazdy pożarnicze oraz 6 

jednostek typu „M" posiadające wyłącznie motopompy. Szeregi przedmiotowych jednostek liczą 

823 członków, ogółem przeszkolonych jest 785 strażaków w tym 496 druhów posiada pełne 

przeszkolenie pożarnicze, aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW, a co za tym idzie 

może bezpośrednio uczestniczyć w działaniach ratowniczo — 14 gaśniczych. W 2021 roku 

włączono do KSRG jednostkę OSP Podkrajewo, gm. Wiśniewo. Jednostka ta została 

kompleksowo wyposażona w niezbędny sprzęt do działań ratowniczo- gaśniczych, a w 

szczególności w sprzęt ochrony dróg oddechowych, zestaw medyczny PSP-Rł, agregat 

prądotwórczy, motopompy: pływająca/szlamowa, piły do cięcia drewna i metalu jak również w 

ubrania specjalne i sprzęt ochrony osobistej. Na kolejną 5-letnią kadencję została włączoną do 

KSRG jednostka OSP Wyszyny Kościelne, gm. Stupsk. Obecnie w 7 gminach tj. Strzegowo, 

Stupsk, Mława, Szydłowo, Lipowiec Kościelny, Wiśniewo i Dzierzgowo występuje więcej niż 

jedna jednostka włączona do ksrg. W pozostałych 3 gminach prowadzone są przygotowania do 

włączenia kolejnych jednostek. Docelowo w każdej gminie powinny być dwie jednostki OSP 

wchodzące w skład ksrg. Na najbliższe lata planuje się włączenie do systemu następujących 

jednostek: OSP Gradzanowo Włościańskie w 2023 roku, OSP Rochnia w 2024 roku oraz OSP 

Chmielewo Wielkie w 2024 roku. Średni wiek samochodów pożarniczych w jednostkach 

włączonych do ksrg wynosi 23 lata. Dwadzieścia jeden z nich przekracza średni wiek 

eksploatacji. W ksrg znajduje się 7 jednostek typu S3, 10 jednostek typu S2 oraz 1 jednostka typy 

SI.  Średni wiek samochodów pożarniczych w jednostkach OSP typu s,S" spoza ksrg wynosi ok. 

25 lat. 10 pojazdów spośród 20 przekracza średni wiek eksploatacji. Najstarszy samochód jest w 

OSP Chmielewo - GBA 2,5/16 Daimler-Benz - 45 lat; najmłodszy wiekiem pojazd należy do 

jednostki OSP Konopki - jest to roczny, średni samochód ratowniczo - gaśniczy Volvo FL. 

Spośród 18 jednostek OSP funkcjonujących w ramach krajowego systemu ratowniczo - 

gaśniczego 11 jednostek spełnia wszystkie normatywy dotyczące wyszkolenia druhów. Są to 

jednostki: OSP Dzierzgowo, OSP Lipowiec Kościelny, OSP Turza Mała, OSP Wieczfnia 

Kościelna, OSP Niedzbórz, OSP Strzegowo, OSP Szydłowo, OSP Kowalewo, OSP Wyszyny 



5 

 

Kościelne, OSP Stupsk i OSP Mława ul. Padlewskiego. Pozostałe jednostki OSP w ksrg spełniają 

niezbędne normatywy wyszkolenia druhów do działań ratowniczo-gaśniczych i strażacy tych 

jednostek przeszkoleni są w zakresie: podstawowym, technicznym oraz współpracy z lotniczym 

pogotowiem ratunkowym. Potrzeby szkoleniowe w tych jednostkach dotyczą: - szkolenie z 

zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - ogółem 15 druhów z jednostek: OSP Dąbrowa, 

Podkrajewo, Rzęgnowo, Unierzyż, Szreńsk i Radzanów; 22 - szkolenie z zakresu kierowania 

działaniem ratowniczym (dowódców) - ogółem 3 druhów z jednostek OSP Radzanów i 

Rzęgnowo; - szkolenie naczelników OSP - ogółem 5 druhów z jednostek: OSP Radzanów, 

Rzęgnowo i Dąbrowa; - szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego - ogółem 2 

druhów OSP z jednostki OSP Dąbrowa. W 2021 roku na terenie działania Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Mławie powstały ogółem 1334 zdarzenia, w tym 240 pożarów (co 

stanowi 18 % ogólnej liczby zdarzeń), 1023 miejscowe zagrożenia (76,7 % ogólnej liczby 

zdarzeń) i 71 alarmów fałszywych (5,3% ogólnej liczby zdarzeń). Jest to o 283 zdarzenia więcej 

niż w roku 2020 roku - wzrost o 26,9 %. Liczba pożarów zmniejszyła się o 13 - spadek o 1,2 %, 

liczba miejscowych zagrożeń zwiększyła się o 298 - wzrost o 28,4%. Liczba alarmów fałszywych 

zmniejszyła się o 2 - spadek o 2,7 %. W zdarzeniach powstałych w analizowanym okresie 10 

osób poniosło śmierć - wszystkie osoby zginęły podczas miejscowych zagrożeń. W porównaniu z 

2020 r. liczba ofiar śmiertelnych zmalała o 6. W 2021 roku w zdarzeniach 123 osoby zostały 

ranne, w tym dziewięcioro dzieci. W stosunku do 2020 roku nastąpił spadek liczby osób rannych 

o 37. Zaistniałe zdarzenia spowodowały straty w kwocie 8 118 100 zł. (3 272 600 zł. podczas 

pożarów oraz 4 845 500 zł. podczas miejscowych zagrożeń). Uratowane mienie oszacowano na 

kwotę 45 880 000 Stosunek wartości uratowanego mienia do wartości strat wynosi 5,65. Wśród 

pożarów przeważały pożary małe w liczbie 233 (spadek o 7 w porównaniu do roku 2020). 

Odnotowano także 5 pożarów średnich (spadek o 6) i 2 pożary duże (wzrost o 2). Pożarów 

bardzo dużych nie odnotowano (spadek o 2). Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej 

zestawienie pożarów w stosunku do analizowanego okresu ubiegłego roku. Największą liczbę 

pożarów odnotowano w obiektach mieszkalnych - 79, w tym 11 w budynkach wielorodzinnych i 

67 w budynkach jednorodzinnych (w tym zabudowa szeregowa i bliźniacza). Następnie w grupie 

określanej mianem „inne obiekty" - 63 oraz uprawach i w rolnictwie - 52. Największy wzrost 

ilości pożarów odnotowano w grupie obiektów mieszkalnych - wzrost o 12 oraz w grupie 

środków transportu - wzrost o 7. Analizując sytuację pożarową na przestrzeni kilku ostatnich lat 

widać tendencję spadkową liczby pożarów w grupach inne obiekty. W 2021 roku w grupie tej 

odnotowano spadek odpowiednio o 30 w stosunku do roku 2020. Biorąc pod uwagę rodzaj 

budynku najwięcej pożarów powstało w budynkach jednorodzinnych (w tym bliźniaki i 

zabudowa szeregowa) - 67. Najwyższe straty odnotowano w obiektach związanych z uprawami i 

rolnictwem - 1303,3 tys. zł. Najczęstszą przyczyną powstania pożarów w budynkach 

mieszkalnych była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, wady 

urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe, a także nieostrożność osób dorosłych w posługiwaniu się 

ogniem otwartym. Wśród miejscowych zagrożeń największą liczbę stanowią lokalne - 955 

(wzrost o 293 w stosunku do 2020 roku). Na drugim miejscu znajdują się zdarzenia małe - 59 

(wzrost o 3). Zdarzeń średnich odnotowano - 9 (wzrost o 2). W 2021 roku nie odnotowano 

miejscowych zagrożeń dużych oraz gigantycznych. Największą liczbę miejscowych zagrożeń 

odnotowano w grupie określonej mianem „inne obiekty" (są to w szczególności:, kanały 

wentylacyjne, garaże, warsztaty, obiekty przyrody, rozlewiska, wycieki itd.) - 408 interwencji. 

Drugą co do wielkości ilość miejscowych zagrożeń odnotowano w grupie obiektów 

mieszkalnych - 263 interwencje. Kolejna to: środki transportu - 167. Największy wzrost ilości 
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miejscowych zagrożeń odnotowano w grupie „inne obiekty" (wzrost o 148), zaś największy 

spadek w grapie środków transportu (spadek o 7). Najwięcej zdarzeń odnotowano w miesiącu 

lipcu - 339 (23 pożary, 298 MZ, 18 AF), następnie w miesiącu sierpniu - 146 (22 pożary, 123 

MZ, 1 AF), oraz październiku - 101 (15 pożarów, 81 MZ, 5 AF). Wpływ na tak dużą ilość 

zdarzeń w powyższych miesiącach miały w szczególności miejscowe zagrożenia związane z 

usuwaniem skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz usuwaniem gniazd owadów 

błonkoskrzydłych. W związku z występowaniem na terenie powiatu mławskiego ognisk wysoce 

zjadliwej grypy ptaków jednostki ochrony przeciwpożarowej przeprowadziły w 2021 r. na prośbę 

Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej 18 interwencji związanych z zabezpieczeniem palenisk 

mających na celu utylizację skażonego wyposażenia kurników. W poniższej tabeli przedstawiono 

zestawienie ilości ww. wyjazdów z podziałem na jednostki prowadzące zabezpieczenie. 

Najwięcej pożarów nie licząc miasta Mława, powstało na terenie gmin Stupsk - 39 oraz 

Strzegowo - 33. Najwięcej miejscowych zagrożeń nie licząc miasta Mława, powstało na terenie 

gmin Strzegowo - 165, oraz Stupsk - 153.  

Podziękował Radzie Powiatu Mławskiego za wsparcie jednostki i działanie na rzecz 

bezpieczeństwa powiatu.  

 

 

Ad. 7 

Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2021 rok. 

 

Pani Justyna Traczyk- Pydyn- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Mławie 

Poinformowała, że w roku 2021 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mławie 

wykonywał swoje zadania określone ustawą prawo budowalne, a mianowicie: kontrolowano 

zgodność procesów budowalnych z przepisami prawa budowalnego, projektem budowalnym i 

warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę; sprawdzano posiadane przez osoby 

pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwe uprawnienia do pełnienia 

tych funkcji oraz przynależność do odpowiedniej izby; sprawdzano do obrotu i stosowania w 

budownictwie wyrobów budowalnych; przyjmowano zawiadomienia o zakończeniu budowy lub 

rozbiórki obiektów; przyjmowano wnioski i wydawano decyzję o pozwoleniu na użytkowaniu; 

prowadzono postępowania związane z nieprzestrzeganiem prawa budowalnego. W roku do 

Inspektoratu wpłynęło 2525 wniosków, które zostały rozpatrzone na podstawie kodeksu 

postępowania administracyjnego oraz według ustawowych kompetencji organu. Przyjęto 1127 

zgłoszeń o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowalnych, dla porównania w roku 2020 

było 841 a roku 2019- 761. W roku 2021 na terenie powiatu mławskiego odnotowano 2 

katastrofy budowalne, obie dotyczyły wybuchu butli gazowych w obiektach budowalnych, gdzie 

zamieszkiwali ludzie. Po przeprowadzonych postępowaniach w obu przypadkach dokonano 

rozbiórki budynków nienadających się do użytkowania. Ponadto jak w latach poprzednich 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Mławie prowadzi współpracę z innymi organami 

kontrolnymi, w tym najczęściej z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. 

W 2021 r. do Inspektoratu wpłynęło 50 skarg i wniosków., które zostały rozpatrzone na 

podstawie kpa. Poza rozpatrywaniem skarg i wniosków do spraw należących do kompetencji 

organu nadzoru budowalnego w 2021 r. najczęściej załatwiane były sprawy związane z 

rozpoczęciem i zakończeniem robót budowalnych; kontrolą użytkowania obiektów budowalnych; 

wydawaniem pozwoleń na użytkowanie.  
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W wyniku działań PINB w Mławie w 2021 r. wydano 57 postanowień i 40 decyzji 

administracyjnych , z których 10 decyzji – to pozwolenia na użytkowanie zakończonych budów 

obiektów budowalnych. Pozostałe decyzje zostały wydane w wyniku prowadzonych postępowań 

administracyjnych z zakresu stwierdzonych odstępstw od przepisów i warunków technicznych 

prawa budowalnego oraz samowoli budowalnych. W związku z tym wydano 5 nakazów 

rozbiórki obiektów budowalnych oraz 7 decyzji nakładających wykonanie określonego zakresu 

robót budowalnych.          

W 2021 r. nastąpił znaczny wzrost budownictwa wielorodzinnego. W zakresie budownictwa 

niskiego, jednorodzinnego najbardziej aktywna jest gmina miejska Mława. W roku 2021 nastąpił 

znaczny wzrost realizacji wewnętrznych instalacji gazowych, łącznie na terenie powiatu 

mławskiego zgłoszono 201 zakończeń w/w robót. W ubiegłym roku zanotowano znaczny spadek 

budownictwa kurników, na terenie całego powiatu powstało ich 6.   

W trakcie działań kontrolnych w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w 

prowadzeniu robót budowalnych lub z właściwym utrzymaniem obiektem i budowli 37 osób 

zostało ukaranych mandatami na łączną kwotę 3600,00 zł.   

W wyniku działań kontrolnych służb nadzoru przeprowadzono w zakresie utrzymania budynków 

oraz inspekcji budów skontrolowano 105 obiektów budowlanych na terenie powiatu mławskiego.  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski  

Podziękował Pani Justynie Traczyk Pydyn- Inspektor Nadzoru Budowalnego oraz 

Komendantowi KPP w Mławie oraz Komendantowi PSP w Mławie za przedstawione 

sprawozdania. Czasy nie są łatwe ze względu na pandemię covid-19, ptasią grypę a teraz kryzys 

związany z uchodźcami z Ukrainy gdzie toczy się wojna. Jest to bardzo wytężony czas dla 

pracowników służ. Zarówno Zarząd Powiatu jak i Rada w miarę posiadanych możliwości i 

środków będzie się starał wspierać służby, żeby wspomóc ich w codziennej pracy.  

 

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wicestarosty. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że w dniu 25 marca 2022 Pan Zbigniew Markiewicz złożył pismo w sprawie 

rezygnacji z pełnienia obowiązków Wicestarosty. 

Odczytał treść uchwały.  

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że ta uchwała powinna być podjęta wcześniej. Nigdy nie jest za późno ale szkoda z 

racji wyzwań, z którymi powiat przez ostatnie miesiące się mierzył, że uchwała nie została  

podjęta wcześniej. Trzy lata temu jak się kształtował Zarząd Powiatu z racji wcześniejszych 

doświadczeń z I Kadencji wybór radnych budził spore wątpliwości, którzy na wniosek Pana 

Starosty głosowali mając świadomość układu politycznego, gdzie w kształtowaniu struktur 

samorządu uczestniczyli przedstawiciele partii rządzącej. Może tu były jakieś oddziaływania. 

Powstało wiele problemów, chociażby kwestia przetargów czy braków przy specyfikacji na 

fotowoltaikę, gdzie przez taki czas mogłyby powstać oszczędności na energii a nawet 

nieuwzględnienie w specyfikacji pełnego wykonania kosztów. Narosło sporo zaległości, 

nieobecność była w trakcie pandemii, problemów działania służby zdrowia, szkół.  
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Dodał, że jest zaskoczony, że dokonuje się poważnej zmiany w strukturze szkolnictwa średniego 

gdy nie ma Wicestarosty, który zajmował się tym obszarem. Ten długi czas odwlekania podniósł 

poprzeczkę oczekiwań. To już nie będzie czas na naukę. Na początku kadencji to była 

perspektywa 5 lat, teraz jeśli zostanie powołany nowy Wicestarosta będzie to perspektywa 1,5 

roku. Tu potrzeba osoby mającej duże doświadczenie w zarządzaniu instytucjami, trzeba będzie 

dokonywać uzdrowienia zaległości.   

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że nie rozumie porównania czy wyciągania wniosków odnośnie przetargu na 

fotowoltaikę, bo sprawa toczy się jak każda inna. Jeśli są problemy, to na pewno przyczyną nie 

jest sytuacja związana z Wicestarostą.  

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXIV/243/2022 w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Wicestarosty (19 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 19 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.9  

Wybór Wicestarosty. 

a) Zgłoszenie kandydata na Wicestarostę. 

 

Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta   

Zabierając głos w sprawie powiedział: ,,Nie mam zarzutu sądowego, nie ma żadnego aktu 

oskarżenia, to jest tylko zarzut prokuratorski. W I kadencji wyrok skazujący zapadł w Sądzie 

Rejonowym w Mławie a wyrok, który zapadł w Sądzie Okręgowym w Płocku był 

uniewinniający. Wszystkie koszty z tym związane pokrył Skarb Państwa. Niech Pan radny 

Chodubski zapozna się z protokołem sprzed 20 lat kiedy 3 miesiące siedział w Starostwie 

inspektor z NIK i wszystko analizował. Konkluzja była jednoznaczna- nie stwierdzająca żadnych 

uchybień. Nie sądzę, żeby jakikolwiek kontroler, który będzie analizował wszystkie przetargi, 

którym przewodniczyłem doszukał się uchybień. Stoję na stanowisku, że im mniej jest osób 

zarządzających w instytucjach, tym lepiej te instytucje pracują. Nigdy nie byłem zwolennikiem 

sterowania ręcznego.           

Stosuję się do zaleceń prokuratora, nie ukrywam się. Opisałem całą sytuację prezesowi 

Jarosławowi Kaczyńskiemu i prezesowi Jasińskiemu. Minęło pół roku i jest cisza. Życzę 

wszystkim Państwu żebyście odeszli na emeryturę w zdrowiu i w odpowiednim czasie. Uważam, 

że mój czas dobiegł końca. Jeżeli nie będzie wyroku skazującego i prawomocnego to nikt z 

Państwa nie może mi powiedzieć, że jestem winny. To sąd jest od tego a nie radny. Ja nie mówię 

o kimś, że jest takim nauczycielem albo takim był Starostą. To jest moja pierwsza wypowiedź na 

przestrzeni 3,5 pół roku. Te wynurzenia czy ataki to chyba chęć uzyskania polubień w Internecie. 

Mnie na takich polubieniach nie zależy. Za mną stoją fakty, które ja dokonałem. Tym faktem jest 

odcinek drogi Bogurzynek- Mdzewo, Podkrajewo- Wiśniewo, Kosiny Bartosowe- Bogurzyn, 

pomnik, który powstał w Bogurzynie. Każdy ma prawo domniemywać czy ktoś jest winny czy 

niewinny ale proszę nie robić tego publicznie.      

Chciałem podziękować Panu Staroście, że nie uległ tej presji, Panu Przewodniczącemu Rady 

Powiatu, Członkom Zarządu, Dziękuję Pani Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Pani 

Sekretarz, Pani Ewie Sztubie- Dyrektor Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, Pani Dyrektor 

ZOW, Wydziałowi Finansowemu na czele z Panią Elżbietą Kowalską i Panią Mariolą 
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Rostkowską, Zespołowi Radców Prawnych- Pani Bożennie Marchel- Potrzuskiej oraz 

Waldemarowi Zabłockiemu, Panu Dyrektorowi oraz Z-cy Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i 

Środowiska, Panu Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Panu Leszkowi Ślubowskiemu- Dyrektorowi 

PZD w Mławie, Pani Marlenie Watemborskiej- Dyrektor Domów Dziecka w Kowalewie, Pani 

kierownik Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Mławie, Pani Dyrektor PCPR, 

Pani Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie, Panu Arturowi Ryfińskiemu- 

Komendantowi KPP w Mławie, Panu Zbigniewowi Kąpińskiemu- byłemu Komendantowi PSP w 

Mławie, trzem pracownicom- Karolinie, Marlenie, Esterze. Dziękuję wszystkim radnym oraz 

pracownikom, którzy pomogli w realizacji budowy pomnika. Szczególnie chciałem podziękować 

radnemu Henrykowi Antczakowi za wsparcie organizacyjne. Dziękuję także ks. biskupowi 

seniorowi Romanowi Marcinkowskiemu, ks. kanclerzowi doktorowi Piotrowi 

Grzywaczewskiemu, dziekanom Ziółkowskimu, Krasińskiemu, Joniakowi i Błaszczakowi, Panu 

Kazimierzowi Tańskiemu, ks. Józefowi Gałązce, ks. Andrzejowi Skorutowskiemu, ks. 

Romualdowi Andruszkiewiczowi.      

Jeśli zdrowie będzie mi pozwalało będę uczestniczył w sesjach. Jestem przed kolejnym 

zabiegiem i nie wiem jak to się potoczy. Jeśli jednak mnie zabraknie, to chcę żebyście Państwo 

wiedzieli, że jestem z powiatu mławskiego i bliska jest też mi Mława. Zależy mi, żeby Mława się 

rozwijała i będę prosił Zarząd Powiatu oraz Radę Powiatu, żeby następne inwestycję podjąć z 

myślą o mieszkańcach Mławy.    

Odczytał wiersz własnego autorstwa pt. ,,Przestroga”.  

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu  

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym poprosił Pana Jerzego Rakowskiego 

– Starostę Mławskiego o zgłoszenie kandydata na Wicestarostę. 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Podziękował Panu Zbigniewowi Markiewiczowi za współpracę, życzył zdrowia i wyraził 

nadzieję na dalszą owocną współpracę na rzecz samorządu.  

Zgłosił kandydaturę Pani Krystyny Zając na Wicestarostę, przedstawiając kandydata oznajmił:  

Pani Krystyna Zając jest Członkiem Zarządu, więc zna problematykę działalności samorządu 

powiatu mławskiego. Przez trzy kadencje była radną gminy Strzegowo, przez 2 kadencje 

Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy. Jest 

absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a także Instytutu Badań 

Literackich PAN w Warszawie. Jednym z głównych zadań powiatu jest prowadzenie szkół 

ponadpodstawowych, więc działalność Pani Krystyny Zając w oświacie przez 36 lat pozwoli na 

to, że w tej ważnej dziedzinie bardzo dobrze sobie poradzi. Prywatnie Pani Krystyna Zając jest 

członkiem wielu stowarzyszeń literackich, należy do duszpasterstwa nauczycieli Diecezji 

Płockiej, pisze teksty literackie, poezję. Prywatnie jest mamą trzech dorosłych synów, babcią 

trójki wnucząt. Od 30 lat mieszka w Strzegowie.    

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Zapytał czy Pani Krystyna Zając wyraża zgodę na kandydowanie. 

 

Pani Krystyna Zając wyraziła zgodę na kandydowanie na Wicestarostę. 
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b) Podjęcie uchwały w sprawie powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 

głosowania nad wyborem Wicestarosty.  

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Poprosił o zgłaszanie radnych do 3- osobowej Komisji Skrutacyjnej. 

 

Pani Jolanta Karpińska- Sekretarz Obrad 

Zgłosiła kandydaturę radnej Pani Elżbiety Bieńkowskiej do składu Komisji Skrutacyjnej.  

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Zapytał czy Pani Elżbieta Bieńkowska wyraża zgodę na kandydowanie?  

 

Pani radna Elżbieta Bieńkowska wyraziła zgodę na kandydowanie do składu Komisji 

Skrutacyjnej. 

 

Pan Jacek Szlachta- Radny Powiatu Mławskiego 

Zgłosił kandydaturę radego Pana Artura Kacprzaka do składu Komisji Skrutacyjnej.  

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Zapytał czy Pan Artur Kacprzak wyraża zgodę na kandydowanie?  

 

Pan radny Artur Kacprzak wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej. 

 

Pan Janusz Wiśniewski- Radny Powiatu Mławskiego 

Zgłosił kandydaturę radego Pana Marka Linkowskiego do składu Komisji Skrutacyjnej.  

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Zapytał czy Pan Marek Linkowski wyraża zgodę na kandydowanie?  

 

Pan radny Marek Linkowski wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Zapytał czy są inne kandydatury? 

 

Innych kandydatów nie zgłoszono.  

 

Poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o ukonstytuowanie się i przystąpienie do pracy. 

Ogłosił 5 min. przerwy na ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej. 

  

Poinformował, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie: 

1. Pani  Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji 

2. Pan Artur Kacprzak – Członek Komisji 

3. Pan Marek Linkowski – Członek Komisji 
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Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXIV/244/2022 w sprawie powołania Komisji 

Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wicestarosty. (19 głosów za- w 

głosowaniu udział wzięło 19 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

c) Głosowanie. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania                          

i przeprowadzenie głosowania.  

 

Pani  Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 

Przedstawiła zasady głosowania dla wyboru Wicestarosty i przeprowadziła głosowanie.  

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Ogłosił 10 min. przerwy, podczas której Komisja Skrutacyjna ustali wyniki głosowania                

i sporządzi protokół. 

 

 

d) Ogłoszenie wyników głosowania przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

  

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że Komisja Skrutacyjna zakończyła prace związane z ustaleniem wyników 

głosowania. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 

Odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wicestarosty.  

(Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu). 

 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na Wicestarostę została wybrana Pani Krystyna Zając. 

 

 

e) Odczytanie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty. 

 

Pan Jan Łukasik  – Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, iż Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XXXIV/245/2022 o wyborze na 

Wicestarostę i odczytał treść uchwały.  

(Uchwała stanowi załącznik do protokołu). 

 

Pani Krystyna Zając- Wicestarosta  

Podziękowała za zaufanie, wyraziła nadzieję że sprosta wyzwaniom, które przed nią stoją. 
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Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dla Powiatu 

Mławskiego  na 2022 rok. 

 

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

Poinformowała, że powiat mławski w 2022 roku otrzymał o 84 722 zł. niż w roku poprzednim., 

co stanowi kwotę 1 164 074,00 zł. W porozumieniu między Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie, które  realizuje część społeczną a Powiatowym Urzędem Pracy, który przejął zadania w 

zakresie rehabilitacji zawodowej proponowany podział jest następujący:   

1) rehabilitacji zawodowej w wysokości ogółem –  200 000,00 zł, 

2) rehabilitacji społecznej  w wysokości ogółem –   964 074,00 zł. 

 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w przedmiotowej sprawie.   

 

Pani Barbara Gutowska- 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 XXXIV/246/2022 w sprawie określenia zadań i 

wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Mławskiego  na 2022 rok. (19 głosów za- w 

głosowaniu udział wzięło 19 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 11 

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 w związku z otrzymaną w dniu 15.03.2022r. informacją o uruchomieniu 

punktu aptecznego z siedzibą w Dzierzgowie ul. Ks. Prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego 

zaistniała konieczność wprowadzenia  następującej zmiany w załączniku do Uchwały Nr 

XXXI/213/2021 Rady Powiatu  z dnia 8 grudnia 2021 r.:      

1) dodaje się w punkcie b) poz. nr 2: w brzmieniu: „2. Punkt Apteczny  

06-520 Dzierzgowo ul. Ks. Prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego 8A; telefon: 500 629 866; 

godziny pracy aptek: poniedziałek – piątek: 8.15-18.00 z przerwą 14.00-16.00, sobota – 

nieczynny, niedziela – nieczynny, dyżury do 21.00 – nie dyżuruje, święta i inne dni wolne od 

pracy – nieczynny, całodobowo – nie dyżuruje”. 

 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w przedmiotowej sprawie.   
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Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXIV/247/2022 w sprawie zmiany  uchwały 

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

Mławskiego na 2022 rok. (19 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 19 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 12 

Podjęcie uchwały w sprawie  zasad udzielania pomocy w ramach Programu ,,Opieka 

wytchnieniowa" - edycja 2022. 

 

Pani Anna Szczypińska- Kierownik Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego  

w Mławie 

Poinformowała, że uchwała określa zasady udzielania pomocy z rządowego Programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022. 

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności bądź równoważnym. Program będzie realizowany w formie pobytu 

całodobowego i dziennego w Powiatowym Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnym w Mławie. Limit 

godzin przewidziany do realizacji zadania to w pobycie dziennym 240 godzin na osobę, w 

pobycie całodobowym 28 dni. Całość finansowana jest przez Wojewodę Mazowieckiego. 

Uczestnicy Programu nie ponoszą kosztów związanych z korzystaniem z tych usług. Kwota za 

jedną godzinę w pobycie dziennym to 40 zł., natomiast na 1 dzień pobytu całodobowego to 600 

zł. Termin na zrealizowanie tego Programu to koniec 2022 roku. Zapotrzebowanie na korzystanie 

z takich usług cały czas jest.        

 

 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 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 XXXIV/248/2022 w sprawie zasad udzielania 

pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022. (19 głosów za- w 

głosowaniu udział wzięło 19 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej 

publicznym i niepublicznym szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że zmiany są następujące: tryb był załącznikiem w poprzedniej uchwale, teraz 

tryb stanowi treść uchwały. W § 4 usunięty zostaje ust. 1, który brzmi ,,Dotacja przekazywana 

jest na każdy bieżący miesiąc na każdego ucznia danej szkoły, słuchacza, kursu kwalifikacyjnego 

na podstawie informacji i organu prowadzącego szkołę”. Następnie zostają przeredagowane 

niektóre punkty, np. ust. 3 brzmiał ,,Podmiot dotowany zobowiązany jest do złożenia korekty 

informacji w zakresie zwiększającej się lub zmniejszającej się liczby uczniów”. Teraz punkt ten 

otrzymuje brzmienie: ,,Podmiot dotowany składa korektę informacji w zakresie zwiększającej się 

lub zmniejszającej się liczby uczniów”. W § 4 zapis brzmiał: ,,Dokumenty księgowe z tytułu 

wydatkowania dotacji należy opisać w następujący sposób (…)”, natomiast teraz zapis brzmi: 

,,Na dochodach księgowych finansowanych z dotacji umieszcza się na trwałe opis określający 

nazwę szkoły i kwotę, która została sfinansowana z dotacji”. W załączniku Nr 1 Wniosek o 

udzielenie dotacji na rok budżetowy dodana jest kolumna ,,nauczanie indywidualne”. W tym 

załączniku w pouczeniu wykreśla się pkt. 2 w brzmieniu: ,,W przypadku zmian danych 

zawartych we wniosku należy niezwłocznie poinformować o zaistniałych zmianach Starostwo 

Powiatowe w Mławie”. W załączniku Nr 3 do uchwały- w informacji miesięcznej o faktycznym 

uczestnictwie uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych dodaje się nauczanie 

indywidualne. W załączniku Nr 5 dotyczącym rozliczania dotacji budżetowej na prowadzenie 

danej szkoły doprecyzowano informację o wydatkach na kształcenie specjalne. Do tej pory 

koszty na kształcenie specjalne były ujęte w tabeli ogólnej, teraz dodana jest część C, gdzie 

koszty musi wykazać dana szkoła.     

 

 

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.   

 

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 XXXIV/249/2022 w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i 

wykorzystania dotacji udzielonej publicznym i niepublicznym szkołom prowadzonym przez 

osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. (18 głosów za- 

w głosowaniu udział wzięło 18 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 14 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy Powiatu Mławskiego obywatelom 

Ukrainy. 

 

Pani Edyta Wild- Sekretarz Powiatu 

Poinformowała, że określa się zakres pomocy Powiatu Mławskiego obywatelom Ukrainy, 

polegającej na: 

1) Ustaleniu i prowadzeniu miejsc tymczasowego zakwaterowania w obiektach będących 

własnością powiatu, 

2) Organizacji i udzielaniu wyżywienia dla uchodźców przebywających w obiektach wskazanych 

w pkt 1, 

3) Organizacji, koordynacji i udzielaniu innych działań pomocowych, w tym objęcie młodzieży 

kontynuowaniem nauki w szkołach ponadpodstawowych i szkołach specjalnych, 

4) Pomocy w dostępie do lokalnego rynku pracy, 

5) Dostępie do opieki medycznej. 

 

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w przedmiotowej sprawie.   

 

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.   

 

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.   

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że uchwale nie wspomniano o zasadach finansowania. Jak wygląda sprawa 

pozyskania środków na realizację tych zadań? Nie jest to zadanie własne powiatu tylko efekt 

działań władz centralnych.  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że 24 lutego 2022 r. czyli w dniu wybuchy wojny nie było specustawy regulującej 

spraw związanych z pomocą uchodźcom. Wojewoda jako szef sztabu kryzysowego na terenie 

województwa mazowieckiego posługiwał się tzw. poleceniami do zorganizowania uchodźcom 

miejsc zakwaterowania i pożywienia. Finansowanie realizowane jest z tzw. rezerwy celowej na 

zarządzanie kryzysowe. Większość przedsięwzięć, które zostały zorganizowane pochodziły z 

wielkiego zaangażowania mieszkańców miasta i powiatu, samorządów, sztabu kryzysowego. 

Razem z Miastem Mława i jednostkami powiat zorganizował Centrum Obsługi Uchodźców przy 

ul. Lelewela 7 w Mławie. Zarząd Powiatu przeznaczył dwie jednostki organizacyjne powiatu dla 

uchodźców z Ukrainy tj. Bursę Szkolną w Mławie oraz Mławską Halę Sportową w Mławie. W 

tej chwili Miasto Mława przeznaczyło salę sportową przy SP Nr 6 w Mławie, podpisano także 

umowę z KOMR w Dąbku dla uchodźców. Dotarło porozumienie Wojewody Mazowieckiego w 
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kwestii zdań i uruchomionych obiektów. Do 31 marca kwota to nie więcej niż 120 zł. za os. Ma 

to wynikać z uzasadnionych kosztów, które poszczególne jednostki to zadanie dla uchodźców 

realizują. Powiat chce zaproponować, żeby w porozumieniu zawarty był zapis, że jest możliwość 

jego przedłużenia albo stworzenia innego, który będzie regulował sprawy uchodźców od 1 

kwietnia.       

Podziękował radnym powiatu mławskiego, którzy przekazali po 1000 zł. na zakup materacy do 

Mławskiej Hali Sportowej. Firma CEDROB S.A przeznaczyła 25 000,00 zł.  na zakup łóżek wraz 

z materacami. Księża Dekanatu Wschodniego i Zachodniego także zakupili łóżka. Powiat ze 

środków własnych kupił 16 łóżek.   

Jeśli szybko uda się podpisać porozumienie, to w ciągu 7 dni na wydzielony rachunek powiatów 

wpłyną określone środki a następnie podobne porozumienie powiat będzie musiał zawszeć z 

Miastem Mława. Środki, które wpłyną od 24.02. do 31.03 powinny być wystarczające aby 

pokryć wydatki, który już powstały bądź zaistnieją.    

Podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy.  

 

Pani Bożena Marchel- Potrzuska- Radca Prawny  

Poprosiła, żeby w § 1 dopisać ust. 2 w brzmieniu: ,,Pomoc w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1-

5 nie obejmuje przypadków realizacji wymienionych w niej zadań, będących zadaniami 

zleconymi z zakresu administracji rządowej, chyba że przekazane na ten cel środki będą 

niewystarczające”. 

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXIV/250/2022 w sprawie określenia zakresu 

pomocy Powiatu Mławskiego obywatelom Ukrainy wraz ze zgłoszoną zmianą. (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 Mariola Rostkowska- Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowo- Budżetowego  

Poinformowała, że zmiana WPF dotyczy: 

1) wprowadzenia nowego zadania do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, 

zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2022-2023. Przedsięwzięcie pn. ,,Erasmus+” będzie 

realizowane w okresie dwóch lat budżetowych 2022-2023 przez ZS Nr 4 w Mławie. Celem 

realizacji projektu jest zdobywanie i poszerzanie kompetencji językowych poprzez wyjazdy 

zagraniczne. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 227 163,85 zł. 

Limit na rok 2022 ustalony został na poziomie 213 163,85 zł., na rok 2023 na kwotę 14 000,00 

zł.  

2) wprowadzenie nowego zadania do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów finansowych, 

zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2022-2023. Przedsięwzięcie pn. ,,Aktywni młodzi 

powiatu mławskiego” będzie realizowane w okresie dwóch lat budżetowych 2022-2023 przez 

PUP w Mławie. Celem realizacji projektu jest wsparcie osób młodych na regionalnym rynku 

pracy. Łączny limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 941 072,50 zł. Limit na 
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rok 2022 ustalony został na poziomie 492 268,75 zł., na rok 2023 na kwotę 448 803,75 zł. 

Projekt realizowany przy udziale środków europejskich i środków budżetu państwa.  

 

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 XXXIV/251/2022 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.  

Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

 

Pani Mariola Rostkowska- Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowo- Budżetowego  

Poinformowała, że zmiana budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 4.127.218,74 zł, w 

tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 772.771,26 zł (per saldo) a dochody majątkowe 

zmniejszają się o kwotę 4.900.000,00 zł. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 

1.533.491,74 zł i zmniejsza się o kwotę 304.070,21 zł (per saldo +1.229.421,53 zł), w tym 

wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.087.497,41 zł (per saldo), wydatki majątkowe 

zwiększają się o kwotę 141.924,12 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 XXXIV/252/2022 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 

Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Zapoznał radnych z informacją z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.     

  

Pan Jan Salwa- Radny Powiatu Mławskiego 

Na posiedzeniu w dniu 9 marca 2022 r. Zarządu Powiatu opowiedział się za zawarciem ugody z 

Panem Mariuszem Czyżem. Poprosił o doprecyzowanie tej kwestii.  
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Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że jest to projektant, który w poprzedniej kadencji wykonywał dokumentację 

techniczną. Poprzedni Zarząd nie dogadał się z wykonawcą. Zadanie na podstawie tej 

dokumentacji zostało zrealizowane a Pan Czyż podał powiat do sądu za płatności, które nie 

zostały za dokumentacje wcześniej wykonane.    

 

Pani Bożena Marchel- Potrzuska- Radca Prawny 

Poinformowała, że sprawa ciągnie się od 2015 roku. Do grudnia 2021 r. Pan Czyż był 

zobowiązany wykonać dokumentację na jedną z dróg powiatowych. Dokumentacja została 

wykonana, droga została zrobiona. Problem prawny polega na tym, że zdaniem powiatu Pan 

Czyż popadł w zwłokę, natomiast on twierdzi, że nie. Chodził też o sprawy geodezyjne. Powiat 

nie płacił, bo uważał, że jeśli wykonawca popadł w zwłokę, to naliczał kary umowne. Trwały 

postępowania pozasądowe ugodowe, natomiast nie przyniosły rezultatu. Przed terminem 

końcowego przedawnienia Pan Czyż złożył sprawę do sądu i sąd ponownie prosi o ugodę.       

 

Pan Tomasz Chodubski- Rady Powiatu Mławskiego 

Zapytał o kwotę nadwyżki budżetowej? Jak wygląda sytuacja do jej podziału i uwzględniania 

oczekiwań pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych, które zawarte 

były w petycjach?    

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że Zarząd Powiatu w dniu jutrzejszym będzie omawiał sprawozdanie roczne z 

wykonania budżetu. Około 2 000 000,00 zł. powinno zostać na spłatę kredytów przyszłego roku i 

ewentualnie 4 000 000,00 zł. na zwiększone z nośnikami energii. Stanowisko Rady było takie, że 

wolne środki miały być przeznaczone na wzrost wynagrodzeń.   

 

Ad. 18 

Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

 

Pan Zbigniew Markiewicz- Radny Powiatu Mławskiego 

Przeprosił, że we wcześniejszym wystąpieniu zapomniał podziękować wszystkim osobom za 

współpracę.  

Dodał, że dziękuję dyrektorowi Mławskiej Hali Sportowej w Mławie- Panu Dariuszowi 

Sowińskiemu, Z-cy dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia- Pani Katarzynie Miłobędzkiej, 

Wydziałowi Organizacyjnemu wraz z Panią Niną Olko, Pani Joannie Marcinkowskiej- kierownik 

Biura Rady Powiatu.   

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Poinformował, że w dniu dzisiejszym do Starostwa Powiatowego wpłynęła petycja w imieniu 

Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mławie i Międzyszkolnej Komisji 

Pracowników Oświaty i Wychowania Niezależnego Związku Zawodowego ,,Solidarność” 

Region Mazowsze Oddział Mława w sprawie ilości oddziałów szkolnych i podwyższenia w nich 

liczby uczniów.  

Odczytał treść petycji.  
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Pani Barbara Gutowska- Radna Powiatu Mławskiego 

Zapytała o drogę ze Strzegowa przez Pokrytki, Niedzbórz w kierunku Ciechanowa. Czy 

inwestycja jest na etapie wykonywania dokumentacji czy sprawy posunęły się dalej? Na tej 

inwestycji planowana jest budowa obwodnicy w m. Pokrytki, bo jest rzeczywiście tam 

niezbędna. Problem dotyczy planowanej nowej drogi. W bliskiej odległości czyli ok. 30 m. obok 

nowej inwestycji rolnika, który ok. 3 lata temu wybudował nową oborę dla krów, organizując 

tam ośrodek rolniczy będzie przebiegała obwodnica. Czy na tym etapie jest jakakolwiek 

możliwość, żeby tą planowaną drogę w jakiś sposób przesunąć od istniejącej inwestycji 

rolniczej?  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że udzieli odpowiedzi na piśmie lub na następnej Sesji, ponieważ w tej sprawie są 

już procesy odwoławcze. Dodał, że wykonanie dokumentacji technicznej podzielone jest na dwa 

etapy.  

 

 

Ad. 19 

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

sesjami. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu  

Poinformował, że do Rady Powiatu Mławskiego nie wpłynęły żadne pisma.  

Przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych wraz z PIT-ami do 30.04.2022 r.  

 

 

Ad. 20 

Zamknięcie obrad XXXIV Sesji. 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych Przewodniczący Rady Powiatu- Pan Jan Łukasik złożył 

wszystkim życzenia. 

 

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

godz. 1630 zamknął XXXIV Sesję Rady Powiatu Mławskiego. 

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                                  Jan Łukasik  

 
Sporządziła: 

Adriana Pełkowska  

11.04.2022 r.  


