
1 
 

Br. 0012.2.2022 

 

 

Protokół Nr 11/2022 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 13 kwietnia 2022 roku, 

pod przewodnictwem 

Pana Michała Danielewicza – Przewodniczącego Komisji. 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonych list obecności oraz 

zaproszeni goście. 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Michał Danielewicz – Przewodniczący Komisji 

Otworzył jedenaste posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji i zaproszonych gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Michał Danielewicz – Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 3 członków Komisji, wobec czego obrady są 

prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 10/2022. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

Pan Michał Danielewicz – Przewodniczący Komisji 

Zaproponował następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Rozpatrzenie petycji sołtysa wsi Mostowo w przedmiocie remontu drogi oraz pobocza 

w miejscowości Mostowo na odcinku, przy którym znajduje się przystanek 

autobusowy. 

6. Rozpatrzenie petycji w sprawie ilości oddziałów szkolnych i podwyższenia w ich liczby 

uczniów złożoną przez Oddział Powiatowy Związku Nauczycielstwa Polskiego w 

Mławie, Międzyszkolną Komisję Pracowników Oświaty i Wychowania Niezależnego 

Związku Zawodowego ,,Solidarność” Region Mazowsze Oddział w Mławie w imieniu 

rodziców, uczniów szkół podstawowych i nauczycieli.   

7. Zapytania i wolne wnioski. 
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8. Zamknięcie posiedzenia.  

 

  

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji. 
 

Punkt 5 

Rozpatrzenie petycji sołtysa wsi Mostowo w przedmiocie remontu drogi oraz pobocza  

w miejscowości Mostowo na odcinku, przy którym znajduje się przystanek autobusowy. 

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie  

Poinformował, że dokumentacja techniczna na tę drogę została wykonana w 2017 r. Gdyby 

wykonany został chodnik obustronny to byłby to odcinek ok. 200 m., natomiast jeśli 

jednostronny to po prawej stronie jadąc do Krzywek należałoby wydłużyć bo są tam budynki. 

Łącznie byłoby to 500 m. x 2m to wyjdzie 1000 m2, do tego dochodzą obrzeża, krawężniki  

i roboty ziemne. Cena za m2 to ok. 200 zł. czyli wychodzi ok. 200 000 zł. i dodatkowo 

odwodnienie. Powiatowy Zarząd Dróg w 2020 r. wykonał tam kolektor deszczowy.            

 

Pan Michał Danielewicz- Przewodniczący Komisji  

Zapytał ile wynosiłby wkład własny gminy Szreńsk? 

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie  

Odpowiedział, że na początku gmina sama chciała wykonać chodnika na zasadzie użyczenia 

gruntu przez powiat ale ta propozycja na dwóch komisjach Rady Gminy została negatywnie 

zaopiniowana.  

 

Pan Michał Danielewicz- Przewodniczący Komisji  

Stwierdził, że większość chodników na terenie gmin budowały samorządy gminne. Ponadto 

samorządy gminne partycypują w kosztach inwestycji, przy których budowany jest chodnik.   

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie  

Stwierdził, że radni gminni mogą nie wyrazić zgody na współfinansowanie. Poza tym trzeba 

wykonać nową dokumentację techniczną. W tym roku ta inwestycja nie jest możliwa do 

wykonania.  

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w związku ze złożoną przez sołtysa wsi Mostowo petycją 

postanowiła zwrócić się z prośbą do Zarządu Powiatu o zajęcie stanowiska w przedmiocie 

remontu drogi oraz pobocza w miejscowości Mostowo na odcinku, przy którym znajduje się 

przystanek autobusowy.  
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Punkt 6 

Rozpatrzenie petycji w sprawie ilości oddziałów szkolnych i podwyższenia w ich liczby 

uczniów złożoną przez Oddział Powiatowy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mławie, 

Międzyszkolną Komisję Pracowników Oświaty i Wychowania Niezależnego Związku 

Zawodowego ,,Solidarność” Region Mazowsze Oddział w Mławie w imieniu rodziców, 

uczniów szkół podstawowych i nauczycieli.   

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia  

Poinformowała- Koszty utrzymania szkół rosną, systematycznie przyznawane są podwyżki dla 

pracowników niepedagogicznych. Ostatnio wzrosły opłaty za media. Dokonując analizy  

w I LO w Mławie przy 24 osobowej klasie liczba etatów przypadających na oddział to 2,22. 

Jeśli pomnożymy to przez roczne wynagrodzenie czyli 76 200 zł. (można też przyjąć 80 000 

zł. bo dochodzi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) to koszt średniego oddziału 

wynosi 169 312 zł. Subwencja na ten oddział wynosi 168 416 zł. Średnia liczba etatów na 

oddział 30 os. to 2,72. Subwencja na ten oddział wynosi 210 520 zł. a koszty tego oddziału przy 

podziale na grupy 207 446 zł.            

 

Pan Michał Danielewicz- Przewodniczący Komisji 

Zapytał ile godzin dydaktycznych i klas byłoby przy 24 os. i 30 os. oddziale?   

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia  

Odpowiedziała, że w I klasie I LO (24 osob.) bez podziału na języki obce i wychowanie 

fizyczne jest 34,5 godz., natomiast przy 30 osob. dochodzi 8 godz.     

Absolwentów klas 8 jest 900. Przy planowaniu 25 oddziałów jest 740 uczniów, natomiast przy 

24 osobowych oddziałach zakładając, że tych 740 uczniów zostanie zrekrutowanych wychodzi 

31 oddziałów czyli 6 oddziałów więcej.   

  

Pan Michał Danielewicz- Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, że jeśli w klasie jest 24 uczniów nie dzieli się na wychowanie fizyczne. Przy klasie 

30 os. dzieli się na wych, fiz. czyli 2 grypy po 15 os. Jeśli 10% nie przyjdzie, to zostanie 10 os. 

Bardzo trudno będzie ułożyć plan przy grupach między oddziałowych. Co na to dyrektorzy 

szkół?  

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia  

Poinformowała, że dyrektorzy szkół robiąc arkusze organizacyjne takie założenia przyjęli. 

Oddziały 30 osobowe w mławskich szkołach już funkcjonują, ponieważ jeśli przy rekrutacji 

jest większe zainteresowanie w danym zawodzie, to dyrektor szkoły pisze pismo do Zarządu 

Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie oddziału 30 osobowego.  

  

Pan Michał Danielewicz- Przewodniczący Komisji 

Zapytał ile udałoby się zaoszczędzić środków w budżecie przez rok? 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia  

Odpowiedziała, że 281 840 zł. Teraz, gdy dyrektorzy porobili grupy między oddziałowe,  

to dodatkowo dochodzi 216 000 zł.  

Trzeba wziąć pod uwagę, że licea będą 4- letnie, natomiast technika 5- letnie. Na przestrzeni 

lat uczniów ubywa. Jeśli będą 24 osoby w klasie, to na koniec może zostać 18 uczniów, 

natomiast jeśli będzie 30 osób w klasie i z biegiem czasu ich ubędzie, to później nie ma podziału 

na grupy.  
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Pan Michał Danielewicz- Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, że Komisja i Rada Powiatu nie jest władna do ustalania pracy szkół. Arkusze 

organizacyjne szkół zatwierdza Starosta, są opiniowane także przez nadzór pedagogiczny. 

Arkusze sporządzone są zgodnie z prawem oświatowym.  

  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w związku ze złożoną przez Oddział Powiatowy Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Mławie, Międzyszkolną Komisję Pracowników Oświaty i 

Wychowania Niezależnego Związku Zawodowego ,,Solidarność” Region Mazowsze Oddział 

w Mławie petycją postanowiła zwrócić się z prośbą do Zarządu Powiatu o zajęcie stanowiska 

w zakresie ilości oddziałów szkolnych i podwyższenia w nich liczby uczniów.  

 

 

Punkt 7 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pytań i wniosków nie zgłoszono.  

  

 

Punkt 8  

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pan Michał Danielewicz – Przewodniczący Komisji 

Zamknął jedenaste posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, podziękował radnym  

i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

  

 

Przewodniczący Komisji 

 

                                                                                                             Michał Danielewicz 

 

 
Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

19.04.2022 r. 


