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Protokół Nr 36/2022 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 29 marca 2022 roku 

pod przewodnictwem 

Pani Barbary Stańczak- Przewodniczącej Komisji 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia 

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji 

Otworzyła trzydzieste szóste posiedzenie Komisji, powitała Członków Komisji oraz zaproszonych 

gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pani Barbara Stańczak-  Przewodnicząca Komisji 

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

prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 35/2022. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie poprawności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

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

6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

• zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022; 

• określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Mławskiego na 2022 rok; 

• 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; 

• określenia zakresu pomocy Powiatu Mławskiego obywatelom Ukrainy; 

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;  

• zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022 

7. Zapytania i wolne wnioski 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji. 



Punkt 5 

Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2021 rok. 

 

Pani Justyna Traczyk- Pydyn – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

Poinformowała, że wpłynęło 2525 wniosków, które zostały rozpatrzone na podstawie kodeksu 

postępowania administracyjnego. Przyjęto 1127 zgłoszeń o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych. Ponadto nastąpił wzrost budownictwa jednorodzinnego jak i wielorodzinnego.  

Odnotowano spadek budowy i oddania do użytkowania takich budynków, jak kurniki. W roku 

ubiegłym do użytku oddano łącznie 6 sztuk ( na terenie: Gminy Radzanów 2 kurniki, Gmina Stupsk 

1 kurnik, Gmina Wiśniewo 3 kurniki). W roku 2021 odnotowano dwie katastrofy budowlane, których 

przyczyną był wybuch butli gazowej. Przeprowadzone postępowanie naprawcze skutkowało tym, że 

uporządkowano teren w jednym przypadku, w drugim dokonano rozbiórki. Ponadto analogicznie do 

lat poprzednich Inspektor nadzoru Budowlanego współpracował z Komendą Powiatową Państwowej 

Straży Pożarnej, ponieważ zarówno jedna jak i druga inspekcja wykrywa nieprawidłowości nie tylko 

w obszarze własnych kompetencji, ale także w zakresie nadzoru budowlanego. W roku 2021 

przeprowadzone zostały takie akcje, jak: „Razem Bezpiecznie”- czyli sprawdzanie placów zabaw na 

terenie powiatu, lub akcje w okresie wakacji i ferii. W wyniku działań Powiatowy Inspektor 

Budowlany wydał 57 postanowień, 40 decyzji administracyjnych, wydano 5 nakazów rozbiórki 

obiektów budowlanych, oraz 7 decyzji nakładających wykonanie określonego zakresu robót 

budowlanych. W roku ubiegłym nastąpił znaczny wzrost budownictwa wielorodzinnego. Budynki 

mieszkalne jednorodzinne zakończone w 2021 roku – 227 obiektów, wielorodzinne- 20 obiektów, 

niemieszkalne, czyli budynki oświatowe/handlowe/przemysłowe/inwentarskie/ pomocnicze- 93. W 

trakcie działań kontrolnych związanych z stwierdzonymi nieprawidłowościami organ nałożył  

mandaty karne na 37 osób. Na terenie powiatu prowadzona jest działalność kontrolno- inspekcyjna.  

 

Punkt 6 

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

• zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022; 

 

Pani Anna Szczypińska- Kierownik Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Mławie 

Poinformowała, że projekt uchwały określa zasady pomocy z rządowego Programu „Opieka 

wytchnieniowa”- edycja 2022. Paragraf drugi uchwały zawiera cele jakie będą realizowane, głównym 

z nich jest udzielenie pomocy i wsparcia opiekunom i członkom rodziny osób niepełnosprawnych na 

terenie powiatu. Są to osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź z 

orzeczeniem traktowanym na równi, czyli orzeczenia z ZUS, KRUS. Program realizowany będzie w 

dwóch formach. Świadczony będzie w formie pobytu dziennego i całodobowego. Limit godzin 

wyznaczony w programie na osobę przy pobycie dziennym wynosi 240 godzin i 28 dni w ramach 

pobytu całodobowego. Koszt takiej usługi wynosi 40zł/ godzina w odniesieniu do pobytu dziennego, 

i 600 zł/ dzień w odniesieniu do pobytu całodobowego. Koszty poniesione na realizację Programu w 

stu procentach zostaną pokryte przez wojewodę z Funduszu Solidarnościowego.   

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji 

Zapytała o ilość osób obecnie korzystających z Centrum? 

 

Pani Anna Szczypińska- Kierownik Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Mławie 

Odpowiedziała, że w przypadku pobytu całodobowego jest 100-procentowa obsada, oraz 20 osób w 

odniesieniu do korzystania z pobytu dziennego. Od kwietnia będą trzy osoby, które wymagają 

transportu specjalnym samochodem. 

 

Komisja jednogłośnie ( 4 głosami za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- 

edycja 2022. 



• 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, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył na 

działania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną przeznaczył kwotę dla powiatu mławskiego 

w wysokości 1mln 164tys zł (wzrost o ponad 84 tys. zł).  W porozumieniu Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy przygotowali podział tychże środków: rehabilitacja 

zawodowa -200 tys. zł, rehabilitacja społeczna 964tys zł. Zadania, które mają zostać zrealizowane są 

identyczne jak w latach poprzednich. Projekt uchwały był opiniowany przez Polską Radę do spraw 

Osób Niepełnosprawnych, oraz zyskał akceptację. Środki przyznane przez fundusz dla powiatu 

mławskiego były wykorzystane w stu procentach.  

 

Komisja jednogłośnie ( 4 głosami za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Mławskiego na 

2022 rok. 

 

• 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 podjęcie uchwały wynika z dostosowania jej do nowego orzecznictwa, oraz ma 

charakter porządkujący i doprecyzujący. W dalszych słowach omówiła zmiany nowego projektu 

uchwały względem starej uchwały. W paragrafie trzecim został usunięty zapis, ze dotacja 

przekazywana jest na każdy bieżący miesiąc na każdego ucznia danej szkoły, słuchacza na podstawie 

informacji organu prowadzącego szkołę. Ponadto zostały przeredagowane niektóre sformułowania 

mające miejsce w starej uchwale, np. podmiot dotowany zobowiązany jest do złożenia korekty 

informacji, obecnie będzie to podmiot dotowany „składa” korektę do informacji. Zmiana nastąpi 

także w paragrafie piątym, tj. nowe brzmienie „ na dowodach księgowych sfinansowanej dotacji 

umieszcza się na trwałe opis określający nazwę szkoły i kwotę, która została sfinansowana z dotacji 

udzielonej z budżetu powiatu. Ponadto w paragrafie szóstym, ostatnim punkcie również zachodzi 

zmiana w postaci usunięcia zwrotu: „i nie stanowi odstawy do wstrzymania realizacji ustaleń 

kontroli”. W przypadku załączników do nowej uchwały, to w załączniku nr 1 do wniosku o udzielenie 

dotacji na rok budżetowy została dodana  kolumna „nauczanie indywidualne”, w części „Pouczenia” 

zostaje usunięty zapis nr 2. We wniosku nr 3 dodano kolumnę „nauczanie indywidualne”. W ostatnim 

załączniku Nr 5 dotyczącym rozliczenia dotacji budżetowej dodano część „c”dotyczącą 

sprecyzowania wydatków na kształcenie specjalne.  

 

 

Komisja jednogłośnie ( 4 głosami za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego 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. 

 

 

 

 



• określenia zakresu pomocy Powiatu Mławskiego obywatelom Ukrainy; 

 

Pani Edyta Wild- Sekretarz Powiatu 

Zapoznała członków Komisji z projektem uchwały zaopiniowanym na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

Mławskiego dnia 21.03.2022 roku w sprawie określenia zakresu pomocy Powiatu Mławskiego 

obywatelom Ukrainy.  

 

Pan Henryk Antczak- członek Komisji  

Zapytał o aktualną liczbę obywateli Ukrainy przebywających w jednostkach powiatowych. 

 

Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski 

Odpowiedział, że w Mławskiej Hali Sportowej przebywa 85 osób, Bursie Szkolnej 45 osób, w Szkole 

Podstawowej Nr 6- 40 osób, Natomiast w KOMR w Dąbku 8 osób. Dodał, że na terenie powiatu 

mławskiego obywateli Ukrainy przebywa sporo więcej i zamieszkują oni miejsca niepodległe 

powiatowi jak np. domy prywatne, rodziny. W kolejnych słowach omówił naukę dzieci ukraińskich 

w szkołach oraz przyznawany PESEL. Dodał, że pojawiają się problemy zdrowotne, zarówno dzieci 

jak i dorośli przechodzą choroby wirusowe np. tzw. jelitówkę.  

 

Pan Henryk Antczak- członek Komisji  

Zapytał także o finansowanie, a dokładnie czy odbywa się ono z rezerwy na Zarządzanie Kryzysowe. 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Przypomniała, że rezerwa została rozwiązana przez Zarząd Powiatu. Obecnie przed przyjęciem 

uchwały wydatki finansowane są poprzez zaliczkowanie z powiatowej rezerwy. Środki przekazywane 

są głównie na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem. W ostatnim czasie wpłynęło 

porozumienie od Wojewody. Po podpisaniu powiat otrzyma od wojewody środki w kwocie ponad 

700 tys zł, określone jako fundusz pomocy.  

 

 

Komisja jednogłośnie ( 4 głosami za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie określenia zakresu pomocy Powiatu Mławskiego obywatelom Ukrainy. 

 

 

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;  

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

Komisja jednogłośnie ( 4 głosami za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.  

 

 

• zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022. 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

Komisja jednogłośnie ( 4 głosami za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022. 

 

 

 



Punkt 7 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Zapytań i wolnych wniosków nie było. 

 

 

Punkt 8 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji 

Zamknęła trzydzieste szóste posiedzenie Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Regulaminowych podziękowała radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

 

 

 

                                                                                                               Przewodnicząca Komisji 

  

                                                                                                                      Barbara Stańczak 
 

 

 

Sporządziła: 

Sylwia Krupińska 

19.04.2022 r. 


