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Br. 0002.3.2022 

Protokół Nr XXXV/2022 

z Sesji Rady Powiatu Mławskiego 

odbytej w dniu 28 kwietnia 2022 roku 

 

 

Ad. 1 

Otwarcie XXXV Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

O godzinie 1300 otworzył obrady XXXV Sesji Rady Powiatu Mławskiego, zwołanej na dzień  

28 kwietnia 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 XXXV Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wręczenie nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla 

trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za  

2021 rok.   

4. Wybór Sekretarza obrad.  

5. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie za rok 2021. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej                           

w Powiecie Mławskim za rok 2021. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok. 

9. Wybór Członka Zarządu Powiatu Mławskiego. 

a) Zgłoszenie kandydata na Członka Zarządu Powiatu Mławskiego. 

b) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla 

przeprowadzenia głosowania nad wyborem Członka Zarządu Powiatu 

Mławskiego.  

c) Głosowanie. 

d) Ogłoszenie wyników głosowania przez Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej. 

e) Odczytanie uchwały w sprawie  wyboru Członka Zarządu Powiatu Mławskiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady 

Powiatu Mławskiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego.   

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

2022.  

13. Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

14. Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 
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15. Informacja dotycząca pism, które wpłynęły do Rady Powiatu Mławskiego w okresie 

między sesjami. 

16. Zamknięcie obrad XXXV 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 

Wręczenie nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla 

trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 

międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za 2021 rok.  

 

Pani Bożena Tomkiel- dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia  

Poinformowała, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zasad 

przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów 

prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 

międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym Zarząd Powiatu 

Mławskiego przyznał 22 nagrody dla zawodników sportowych oraz 7 nagród dla trenerów.  

Wśród nagrodzonych osób znaleźli się: 

PŁYWANIE: Daniłł Babenko, Amelia Butryn, Izabela Czaplicka, Jakub Czupryn, Zuzanna 

Deręgowska, Jakub Hincmanowski, Zuzanna Kaczmarczyk, Patryk Kaliszewski, Maja 

Komorowska, Aleksander  Orkwiszewski, Jan Sowiński, Jan Śledziński, Natalia Tomczak, 

Natalia Zaborowska. 

SZTUKI WALKI: Kamil Krystkiewicz, Adrian Welenc. 

KOLARSTWO GÓRSKIE: Zuzanna Antonina Gruszewska, Hadrian Gruszewski. 

PIŁKA RĘCZNA: Oliwia Calik, Gabriela Zembrzuska. 

BADMINTON: Oskar Cichocki, Grzegorz Kaszuba. 

Nagrodzeni trenerzy:   

Michał Chlastosz (Pływanie), Tomasz Szczepański (Pływanie), Mirosław Karwiński 

(Kickboxing), Edward Staniszewski (Piłka ręczna), Agnieszka Korytowska (Badminton), 

Marcin Grabowski (Piłka nożna), Maciej Mostek (Piłka nożna) 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski, Pani Krystyna Zając- Wicestarosta oraz  

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu wręczyli nagrody dla zawodników za 

osiągnięte wyniki sportowe w 2021 roku oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie.  

 

Ad. 4 

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. 
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Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie wybrała Panią Jolantę Karpińską na Sekretarza obrad 

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

 

 

Ad. 5 

Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu   

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

 

Rada Powiatu Mławskiego przyjęła protokół z XXXIV Sesji Rady Powiatu (16 głosów za,    

- w głosowaniu udział wzięło 16 radnych).   

 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Zabierając głos poinformował, że po wielu latach pracy w Starostwie Powiatowym na 

emeryturę odchodzi Pani Katarzyna Miłobędzka- Z-ca dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia.  

Poinformował, że Pani Katarzyna Miłobędzka w 1976 r. rozpoczęła pracę w Szpitalu 

dziecięcym w Warszawie, w latach 1982-1988 pracowała w SPZOZ w Mławie jako 

pielęgniarka, następnie była kierownikiem działu organizacji i nadzoru w Zespole Opieki 

Zdrowotnej. Od 1988 r. pracowała jako asystent w oddziale epidemiologii terenowej Stacji 

Sanitarno- Epidemiologicznej w Mławie a od 1 stycznia 1999 r. podjęła pracę w Starostwie 

Powiatowym w Mławie na stanowisku kierownika Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

Od 2003 r. Pani Miłobędzka pełniła funkcję Z-cy dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w 

Starostwie Powiatowym.   

W imieniu własnym, radnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych, pracowników 

podziękował Pani Katarzynie Miłobędzkiej za współpracę.   

 

Pani Katarzyna Miłobędzka 

Zabierając głos powiedziała: ,,Chciałabym podziękować wszystkim osobom, z którymi dane 

było mi pracować od roku 1999. Dziękuję za uprzejmość, cierpliwość, pomoc, za to, że 

mogliśmy razem robić razem sporo dobrego dla powiatu mławskiego. Życzę Państwu 

satysfakcji z wykonywanej służby dla swoich wyborców i mieszkańców powiatu mławskiego, 

żeby powiat się rozwijał a ludzie byli zadowoleni z tego, że Państwa wybrali”.  

 

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Mławie za rok 2021. 

 

Pani Urszula Krajewska- Dyrektor PCPR w Mławie 

Poinformowała, że w roku 2021 realizowane były zadania z zakresu pomocy społecznej, 

polityki prorodzinnej i wspierania osób niepełnosprawnych. Ponadto prowadzona była obsługa 

środków finansowych PFRON. Łączny budżet Powiatowego Centrum wraz ze środkami 

pozabudżetowymi to 5 000 000,00 zł. Zatrudnionych było 17 pracowników na 15,2%.  

Na 31.12.2021 r. było 69 rodzin zastępczych, w tym 1 Rodzinny Dom Dziecka. Struktura rodzin 

przedstawiała się następująco: 14 rodzin niezawodowych, w których przebywało 15 dzieci;  

3 rodziny zawodowe dla 10 dzieci; 1 Rodzinny Dom Dziecka, w którym przebywało 9 dzieci  

i 51 rodzin spokrewnionych dla 76 dzieci. W roku poprzednim udało się utworzyć 13 rodzin 
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zastępczych, w tym 1 rodzinę zawodową. Łącznie na świadczenia wraz z wynagrodzeniami dla 

rodzina zastępczych wydatkowana została kwota ponad 1 306 000,00 zł. Powiatowe Centrum 

prowadziło również obsługę i finansowanie programu 500+ na dzieci, które przebywały w 

pieczy zastępczej. W ubiegłym roku od 1 czerwca zmieniły się kwoty świadczeń na dzieci.  

W roku 2021 r. uchwałą Rady Powiatu Mławskiego podwyższono wynagrodzenie dla rodzin 

zawodowych oraz osób prowadzących Rodzinne Domy Dziecka. Gminy, które partycypują w 

kosztach utrzymania dzieci z ich terenu musiały wypłacić kwotę ponad 411 537 zł. Jeżeli 

dziecko uzyska pełnoletność może pozostać w rodzinie zastępczej lub może rozpocząć proces 

usamodzielnienia. W ubiegłym roku 6 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na 

usamodzielnienie, 10 kontynuowało naukę i 4 osoby otrzymały pomoc w formie rzeczowej na 

zagospodarowanie.      

Na rehabilitację społeczną wydatkowano kwotę 1 009 682,00 zł. Łącznie złożonych było 792 

wnioski. Dofinansowanie otrzymało 485 osób.  

Przy PCPR funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, do którego w 

roku ubiegłym wpłynęło 1124 wnioski. Wydano łącznie 1066 orzeczeń, 130 legitymacji oraz 

152 karty parkingowe. Budżet wynosił 196 250 zł. i wydatkowany został w całości.    

  

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej   

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej wyraziła pozytywną opinię do 

projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.   

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXV/253/2022 w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie za rok 2021 

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

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

 

Ad. 7 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie 

Mławskim za rok 2021. 

 

Pani Urszula Krajewska- Dyrektor PCPR w Mławie 

Poinformowała, że na 31.12.2021 r. liczba ludności w powiecie mławskim wynosiła 71978 

osób, czyli ok. 800 os. więcej niż w roku poprzednim, większość stanowiły kobiety. Osób w 

wieku przedprodukcyjnym było 21%, w wieku produkcyjnym 60% a w wieku poprodukcyjnym 

19%. Według stanu na 31 grudnia liczba os. bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Mławie 

wynosiła 1643 osoby.  

W powiecie mławskim funkcjonują takiej jednostki jak: Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie, 

którego koszt utrzymania w roku ubiegłym wynosił 760 498 zł. , Dom Pomocy Społeczne w 

Bogurzynie, którego koszty utrzymania to kwota ponad 2 808 700 zł., Środowiskowy Dom 

Samopomocy- koszty utrzymania 953 721 zł. , Ośrodek Interwencji Kryzysowej- ponad 

348 000 zł. , Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy – ponad 456 000 zł. , Domy 

Dziecka w Kowalewie oraz Centrum Opiekuńczo- Administracyjne ds. placówek- ponad 

3 438 000 zł. W ubiegłym roku prowadzono także budowę Centrum Opiekuńczo- 

Mieszkalnego, który od 1 stycznia br. Z pozytywnym skutkiem funkcjonuje na terenie powiatu.   
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Środki na zadania z zakresu polityki społecznej w obrębie powiatu to kwota 9 392 553,00 zł., 

z tego w budżecie PCPR  była to kwota 4 566 766 zł.   

  

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej   

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej wyraziła pozytywną opinię do 

projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.   

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że w sprawozdaniu ukazana jest bardzo ważna infrastruktura ale nie ma danych.  

W ramach infrastruktury społecznej jest tabela ukazująca mieszkania komunalne, socjalne, 

przedstawiona jest liczba osób oczekująca na mieszkania socjalne, wyroki w sprawie eksmisji, 

liczba klubów i miejsc spotkań dla seniorów. W tabeli wskazano, że jest hospicjum, natomiast 

nie ma informacji o pozostałych elementach. Poprosił o odniesienie się dlaczego pozostałe 

zasoby nie zostały umieszczone w tabeli?  

Liczba osób w powiecie mławskim korzystających z pomocy społecznej nieustannie spada, co 

jest pozytywną tendencją. Jakie czynniki wpływają na tą sytuację?  

 

Pani Urszula Krajewska- Dyrektor PCPR w Mławie 

Odpowiedziała, że cały dokument jest tworzony przez Ministerstwo i jest skierowany do PCPR 

jako do jednostki powiatowej oraz do ośrodków pomocy społecznej. Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie uzupełnia tylko te dane, które go dotyczą, natomiast spółdzielnie to zadania, 

które są w ośrodkach pomocy społecznej i PCPR nie może tych tabel uzupełniać.    

 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXV/254/2022 w sprawie przyjęcia Oceny 

Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Mławskim za rok 2021 (17 głosów za- w głosowaniu 

udział wzięło 17 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok. 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że Program Współpracy za 2021 r. był realizowany na dwóch płaszczyznach- 

finansowej i pozafinansowej oraz w 4 obszarach: ochrona i promocja zdrowia; działania na 

rzecz osób niepełnosprawnych; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; kultury i sztuki.  

W zakresie ochrony i promocji zdrowia plan przeznaczony na realizację zadań obejmował 

10 500 zł. Podpisano 5 umów i wszystkie zostały zrealizowane. Przekazane środki na ochronę 

i promocję zdrowia w kwocie 9 500,00 zł. zrealizowano w całości. Przeznaczone środki na ten 

cel zostały wykorzystane przez organizacje pozarządowe w 90,5%. W działalności na rzecz os. 

niepełnosprawnych plan wynosił 14100 zł. Zawarto 4 umowy i wszystkie zrealizowano. 

Wykorzystano środki w wys. 11600 zł. Plan w dziale kultura i sztuka wynosił 31500 zł. 

Podpisano 12 umów ale ostatecznie zrealizowano 11, ponieważ była 1 rezygnacja. 

Wykorzystano środki w kwocie 25900 zł. W dziale upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

plan wynosił 63900 zł. Podpisano 27 umów, natomiast była 1 rezygnacja czyli zrealizowano  

26 na kwotę 54650 zł.           

Razem w 4 obszarach zawarto 48 umów, natomiast zrealizowano 46 ze względu na  

2 rezygnacje.  
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Współpraca w obszarze pozafinansowej polegała głównie na tym, że powiat mławski 

umożliwiał organizacjom bezpłatnie realizację zadań  na terenie obiektów sportowych. Poza 

tym powiat przekazywał informację o zewnętrznych możliwościach finansowania zadań  

z innych funduszy. Starosta Mławski sprawował patronat nad realizowanymi przez organizacje 

zadaniami. Powiat udzielał także wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym 

zarówno w pisaniu wniosków jak i w sprawozdaniach.         

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

Poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wyraziła pozytywną opinię 

do projektu 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 XXXV/255/2022 w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Mławskiego  

z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok (17 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 17 

radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

 

Ad. 9 

Wybór Członka Zarządu Powiatu Mławskiego. 

 

a) Zgłoszenie kandydata na Członka Zarządu Powiatu Mławskiego. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Stosownie do art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym poprosił Pana Starostę                         

o zgłaszanie kandydata na Członka Zarządu Powiatu Mławskiego.   

 

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski 

Do uzupełnienia składu Zarządu Powiatu Mławskiego zaproponował kandydaturę Pana Jacka 

Szlachtę.  

Poinformował, że Pan Jacek Szlachta ma wykształcenie wyższe w 2 dziedzinach: leśnictwo 

oraz teologia ogólna. Od 30 lat pracuje w Lasach Państwowych, aktualnie na stanowisku 

leśniczego w Dunaju, Nadleśnictwo Ciechanów. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach 

różnych szczebli samorządów. Był kilkakrotnie radnym gminy Stupsk, przez jedną kadencję 

pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Stupsk a od 3 kadencji jest radnych Powiatu 

Mławskiego. Obecnie jest przewodniczącym Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, jest także 

członkiem Rady Społecznej przy SPZOZ w Mławie.  

Pan Jacek Szlachta ma 56 lat, jest ojcem 2 córek.  

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Zapytał Pana Jacka Szlachtę czy wyraża zgodę na kandydowanie na Członka Zarządu Powiatu 

Mławskiego? 
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Pan Jacek Szlachta wyraził zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Powiatu Mławskiego.   

 

b) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 

głosowania nad wyborem Członka Zarządu Powiatu Mławskiego.  

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Zaproponował, żeby skład Komisji Skrutacyjnej był taki sam jak na poprzedniej Sesji przy 

wyborze Wicestarosty czyli Pani Elżbieta Bieńkowska, Pan Artur Kacprzak, Pan Marek 

Linkowski.  

Ze względu na brak obecności Pana Marka Linkowskiego poprosił o zgłoszenie trzeciej osoby 

wchodzącej w skład Komisji Skrutacyjnej. 

 

Pan Witold Okumski- Radny Powiatu Mławskiego 

Zgłosił kandydaturę Pana Piotra Jankowskiego 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 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 Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Zapytał czy Pan Piotr Jankowski wyraża zgodę na kandydowanie?  

 

Pan radny Piotr Jankowski wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej. 
 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Zapytał czy są inne kandydatury? 

 

Innych kandydatów nie zgłoszono.  

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

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 Piotr Jankowski – Członek Komisji 
 

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXV/256/2022 w sprawie powołania Komisji 

Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Członka Zarządu Powiatu 

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

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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c) Głosowanie. 

 

Pan Jan Łukasik  – Przewodniczący Rady Powiatu 

Poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 

Przeprowadziła głosowanie. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Ogłosił 15min. przerwy, podczas której Komisja Skrutacyjna ustali wyniki głosowania  

i sporządzi protokół. 

 

 

d) Ogłoszenie wyników głosowania przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 

Odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej o wyborze na członka Zarządu Powiatu Mławskiego.   

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

 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na członka Zarządu Powiatu Mławskiego wybrano Pana 

Jacka Szlachtę.  

 

 

e) Odczytanie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Mławskiego. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XXXV/257/2022 w sprawie wyboru 

Członka Zarządu Powiatu Mławskiego.   

(Uchwała stanowi załącznik do protokołu). 

 

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu 

Mławskiego. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że zmiana w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu Mławskiego 

następuje w związku z przyjętą przez Radę Powiatu rezygnacją Pana Zbigniewa Markiewicza 

z funkcji Wicestarosty i złożoną przez niego deklaracją w dniach: 20 kwietnia 2022 roku,  

28 kwietnia 2022 roku w sprawie uczestnictwa w pracach Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 

Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.   

Poinformował, że  art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

wyklucza łączenie udziału radnego w Komisji Rewizyjnej oraz w Zarządzie Powiatu.  

W związku z wyborem Pana Jacka Szlachty na Członka Zarządu Powiatu Mławskiego należy 

uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej.    

Poprosił o zgłoszenie kandydata do Komisji Rewizyjnej.  

 

Pani Krystyna Zając- Wicestarosta 

Zgłosiła kandydaturę Pana Zbigniewa Markiewicza do uzupełnienia składu Komisji 

Rewizyjnej  
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Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

Zapytał Pana Zbigniewa Markiewicza czy wyraża zgodę na uczestnictwo w Komisji 

Rewizyjnej? 

 

Pan Zbigniew Markiewicz wyraził zgodę. 

 

Innych kandydatur nie zgłoszono.  

 

Rada Powiatu Mławskiego 16 głosami za, przy 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę  

Nr XXXV/258/2022 w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu 

Mławskiego (16 głosów za, 1 wstrzymujący- w głosowaniu udział wzięło 17 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego.   

 

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

Poinformowała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy: 

1) wprowadzenia nowego zadania do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów 

finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2022-2026. Przedsięwzięcie  

pn. ,,Za życiem”- program kompleksowego wsparcia dla rodzin- zapewnienie maksymalnie 

komfortowych warunków pobytu uczennicy w ciąży do czasu urodzenia dziecka, będzie 

realizowane w okresie 5 lat budżetowych 2022-2026 przez Bursę Szkolną w Mławie. Łączny 

limit nakładów finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 19800,00 zł.. Limit na rok 2022 

ustalony został na poziomie 15000,00 zł., na rok 2023 do 2026 w kwocie rocznej po 1200 zł. 

Projekt realizowany przy udziale środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki.  

2) wprowadzenie nowego zadania do przedsięwzięć, ustalenia łącznych nakładów 

finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2022-2026.   Przedsięwzięcie  

pn. ,,Za życiem”- program kompleksowego wsparcia dla rodzin- realizacja zadań wiodących 

ośrodków koordynacyjno- opiekuńczych, będzie realizowane w okresie 5 lat budżetowych 

2022-2026 przez Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mławie. Celem projektu jest realizacja 

zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- opiekuńczych. Łączny limit nakładów 

finansowych i zobowiązań stanowi kwotę 1 939 410 zł. Limit na rok 2022 ustalony został na 

poziomie 356 400 zł. , na rok 2023 na kwotę 365 310 zł. ,a rok 2024 do roku 2026 w kwocie 

rocznej po 405 900 zł.  

3) wprowadzenie zmiany limitu wydatków na zadaniu wieloletnim 2022-2023 pn. ,,Budowa 

Sali gimnastycznej przy ZS Nr 4 w Mławie, przy ul. Warszawskiej 44a”. w wys. 2 191 257,73 

zł., w tym limit w roku 2022 w wys. 876 503,00 zł. pochodzi ze sprzedaży papierów 

wartościowych, w roku 2023 w wys. 1 314 754,73 zł. pochodzi z wolnych środków.    

 

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.   
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Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr XXXV/259/2022 w sprawie zmiany 

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

wzięło 17 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

  

 

Ad. 12 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 

2022.  

 

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

Poinformowała, że budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 179.589,68 zł i zwiększa 

się o kwotę 847.780,65 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 668.190,97 zł (per 

saldo), dochody majątkowe pozostają na niezmienionym poziomie. 

Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 3.226.786,40 zł i zmniejsza się o kwotę 

116.492,43 zł (per saldo +3.110.293,97 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 

1.908.300,62 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1.201.993,35 zł. 

Wnioski, na podstawie których następują zmiany przedstawiono w uzasadnieniu do projektu 

do uchwały.  

 

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 XXXV/260/2022 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. 13 

Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że Zarząd Powiatu Mławskiego od ostatniej Sesji podjął 38 uchwał. 

Przeprowadzono sprawę związaną z procedurą przetargową a dziś dokonano zmian w 

budżecie, które umożliwiają podpisanie umowy na realizację zadania pn. ,,Budowa Sali 

gimnastycznej przy ZS Nr 4 w Mławie, przy ul. Warszawskiej 44a”.  

Zarząd Powiatu wielokrotnie rozmawiał na temat realizacji zadania odnoście 

zagospodarowania i pomocy uchodźcom z Ukrainy. Wcześniej były to polecenia wysyłane 

bezpośrednio do Starosty, w tej chwili na podstawie decyzji Wojewody z 31.03.2022 r.  

te polecenia i zadania wykonuje Zarząd Powiatu. Na chwilę obecną w Bursie Szkolnej 

przebywa 49 osób, w Mławskiej Hali Sportowej 97 osób, 31 osób w SP Nr 6, w KOMR Dąbek 

2 osoby. Ponad 2100 osób zostało zarejestrowanych w Centrum Obsługi Uchodźców 

Wojennych w Mławie. Z poleceń i ustaleń Wojewody zmieniły się stawki na zakwaterowanie 

i wyżywienie. Jeśli jest to inny obiekt, Wojewoda indywidualnie podejmuje decyzję odnośnie 

maksymalnych stawek. Pierwsze płatności zostały już dokonane, wpłynęła pierwsza transza. 

Środków powinno wystarczyć na realizację zadań podjętych w tej chwili. Mławska Hala oraz 

Bursa Szkolna analizuje koszty i stosowne noty zostaną złożone na konta tych jednostek. 
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Nastąpiła stabilizacja jeśli chodzi o ilość osób w miejscach przeznaczonych dla uchodźców. 

Przed świętami powiat zawnioskował do Wojewody o uruchomienie kolejnego punktu ale na 

ten moment nie ma takiej potrzeby.       

Aktualnie 1 osoba jest hospitalizowana z powodu podejrzenia zakażenia covid-19 a było 760. 

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim-2, natomiast było 

6812. Liczba zgonów z powodu covid-19 w sumie 240 a w ostatniej dobie 0. Liczba 

ozdrowieńców to 6623 a w ostatniej dobie 1.   

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że Powiatowy Urząd Pracy złożył prośbę o możliwość starania się o środki na 

aktywizację społeczną i zawodową cudzoziemców w powiecie mławskim. O jaką skalę 

środków są to starania? W stosunku do roku ubiegłego zmieniła się struktura cudzoziemców, 

ponieważ poprzednio przyjeżdżali do pracy, natomiast teraz są to głównie kobiety z dziećmi.   

  

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że ościenne powiaty są o wiele mniejsze w porównaniu z powiatem mławskim 

stąd m.in. ta decyzja PUP zakończona sukcesem. Dodatkowa kwota pozyskana przez PUP to 

1 900 000,00 zł.  

 

Pan Witold Żerański- Dyrektor PUP w Mławie 

Dodał, że PUP w Mławie złożył wniosek na aktywizację zawodową uchodźców z Ukrainy.  

Są tam 2 priorytety: aktywizacja zawodowa i społeczna. W aktywizacji zawodowej planuje 

się przeszkolić z nauki języka polskiego oraz szkoleń zawodowych 150 osób. W drugim 

przypadku planuje się aktywizację społeczną dla 96 dzieci. Będą to zajęcia z psychologiem. 

W PUP w Mławie powstał punkt informacyjno- konsultacyjny. Urząd Pracy w porozumieniu 

z Panem Starostą przygotował kwestionariusze osobowe, które zostały wysłane do gmin i do 

punktów konsultacyjnych. Osoby, które były zainteresowane (cudzoziemcy) wypełniali 

kwestionariusze. Do chwili obecnej tych kwestionariuszy wypełniono 285. Są to osoby, które 

zadeklarowały chęć podjęcia pracy. Na chwilę obecną organizowane były giełdy i nabory do 

branży elektronicznej, rolno- spożywczej. Poszukiwano też krawcowych, szwaczek  

i fryzjerek. Z informacji wynika, że pracę podjęło już 87 osób ale działania są większe, 

ponieważ w przypadku firm z branży rolno- spożywczo macierzyste jednostki są poza 

powiatem. W tej chwili ok. 70-80 osób jest w trakcie rekrutacji. Na chwilę obecną podpisane 

zostały 3 umowy na prace interwencyjne i w tym tygodniu będą podpisywane na roboty 

publiczne.      

  

 

Ad. 14 

Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

 

Pan Jan Salwa- Radny Powiatu Mławskiego 

Zapytał o podwyżki dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie i jednostek 

organizacyjnych. Poprosił Członków Zarządu Powiatu, żeby przeanalizowali środki z 

nadwyżki budżetowej i przeznaczyli je na podwyżki dla pracowników.   

Stwierdził, że znajomość Konstytucji RP u niektórych polityków jest bardzo słaba. 

Poinformował, że może dostarczyć teksty Konstytucji RP dla radnych powiatu.  
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Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że w dniu dzisiejszym Rada Powiatu Mławskiego wyraziła zgodę, żeby na 

podwyżki dla pracowników przeznaczyć 950 000,00 zł. Zarząd Powiatu będzie pracował nad 

sprawiedliwą dystrybucją tych środków.  

   

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że każdy z radnych odpowiedział na apel pomocy dla Ukrainy. Zebrano kwotę 

w wys. 18 700,00 zł. Środki w wys. 10 900,00 przeznaczono na zakup materacy do Mławskiej 

Hali Sportowej. Przed świętami organizowany był transport wody do Ukrainy przez Parafię 

Św. Stanisława BM w Mławie. W związku z tym zakupiono 168 zgrzewek wody za kwotę 

1471,68 zł. Do dyspozycji pozostało 6428,32 zł. Środki zostaną przekazane na Polską Akcję 

Humanitarną, Caritas lub dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Mławie.  

 

 

Ad. 15 

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

między sesjami. 

 

Do Rady Powiatu Mławskiego nie wpłynęło żadne pismo.  

  

 

Ad. 16 

Zamknięcie obrad XXXV Sesji. 

 

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

o godz. 1600 zamknął XXXV Sesję Rady Powiatu Mławskiego. 

  

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                                  Jan Łukasik  

 
Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

09.05.2022 r.  


