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Protokół Nr 24/2022 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego 19 maja 2022 roku 

pod przewodnictwem  

Pana Witolda Okumskiego- Przewodniczącego Komisji  

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia 

 

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji  

Otworzył dwudzieste czwarte posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji oraz zaproszonych 

gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji  

Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 5 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 23/2022 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad 

 

Pan Witold Okumski- 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. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok.  

6. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego 

Powiatu Mławskiego za 2021 rok w zakresie działania Komisji.  

7. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów  

i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji. 

 

 

 

 

 



Punkt 5 

Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok. Analiza i zaopiniowanie 

sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego za 2021 

rok w zakresie działania Komisji.  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że Raport jest obszerny i szczegółowy, składa się z czterech części i trzech 

załączników. Pierwsza część jest częścią opisową, przedstawia informacje dotyczące Zarządu 

Powiatu, mienia powiatu . Część druga zawiera opis realizacji uchwał Rady Powiatu Mławskiego,  

a dokładnie zadań wykonywanych przez jednostki, natomiast część trzecia dotyczy realizacji strategii, 

polityk, programów.  Dodatkowo jest część analityczna.  Dodał, że mimo trudnego czasu związanego 

z covid-19 , wielu utrudnień z tym związanych został wykonany ogrom zadań przez jednostki 

organizacyjne (zadania inwestycyjne, różnego rodzaju projekty, przedsięwzięcia). W dalszych 

słowach odniósł się do bieżącej sytuacji związanej z inwestycjami, ogłoszonymi przetargami, oraz 

przebiegiem procedur. Raport w całości został przygotowany we własnym zakresie, czyli przez 

pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie. 

 

Pan Janusz Wiśniewski- Członek Komisji 

W pierwszych słowach wyraził bardzo dobrą opinię na temat przygotowanego raportu i podziw dla 

osób, które go przygotowywały. Dodał, że ze względu na ich pracę taki Raport powinien zostać 

podpisany przez autorów.   

 

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji  

Dodał, że przepisy są przepisami, ale można autorom raportu podziękować podczas sesji Rady 

powiatu Mławskiego. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok. 

 

 

Punkt 6 

Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego 

Powiatu Mławskiego za 2021 rok w zakresie działania Komisji. 

 

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

Poinformowała, że dochody zamknęły się w wysokości 118 mln zł, zaś wydatki 116 mln zł, czyli 

nadwyżką budżetową w wysokości 1mln 944 tys. zł. Środki wolne z roku 2020 roku wynosiły 22 mln 

356 tys. zł , natomiast za rok 2021 zamknęły się w kwocie 21 mln 910 tys. zł, w tej kwocie muszą 

zostać zabezpieczone środki na spłatę rat kredytu na przyszły rok (2 mln 391 tys. zł). W zakresie 

Komisji Rolnictwa po stronie dochodów znalazły się środki pozyskane z dotacji celowej od 

Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Program. Fundusz Ochrony 

Gruntów Rolnych”- kwota 100 tys. zł oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 

przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za uprawy leśne – kwota 320 tys. 436zł. 

Natomiast po stronie wydatków (dotyczy upraw leśnych, ekwiwalentów, nadzór nad gospodarką 

leśną) znalazła się kwota 172 tys. 947 zł. Ponadto był plan przeklasyfikowania gruntów rolnych w 

leśne, przeznaczono na ten cel kwotę 12 800 zł, nie doszło do realizacji ze względu na sytuację 

pandemiczną. Kolejnym działem dotyczącym ochrony środowiska jest gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska, wchodzą tu w skład szkolenia, zakup prenumeraty, oznaczniki do cechowania 

drewna. Łącznie w tym dziale zrealizowano kwotę 103 tys. 965 zł. W trakcie roku wpłynęły dochody 

z tytułu opłat z Urzędu Marszałkowskiego 1mln 243 tys. 813 zł, zaś w 2021 roku wydano środki w 

kwocie 1 mln 219 tys. 641 zł. Ogólnie na koniec roku stan środków wyniósł 936 tys. 269 zł. Łącznie 

na zadania inwestycyjne w dziale ochrony środowiska wydano 1 mln 212 tys. 96 zł. 

 



Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdania 

finansowego Powiatu Mławskiego za 2021 rok w zakresie działania Komisji.  

 

Punkt 7 

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia 

ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 

 

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

Poinformowała, że początek miał miejsce w grudniu 2020 roku, do Starostwa Powiatowego w 

Mławie wpłynęło 6 255 388,98 zł . Zrealizowane wydatki w roku 2021 wyniosły 3 163 407,25 zł, 

dotyczą budowy fotowoltaiki, gdzie w planie było 3mln 63 tys. 407 zł, natomiast realizacja 79, 950, 

a pozostała kwota została przesunięta na rok 2022. Na rok 2022 po stronie wydatków wprowadzono 

środki 635 tys. zł i pozostające z poprzedniego roku, co daje łączną kwotę 3 801 378,46 zł. W trakcie 

roku zostały zmniejszone środki po stronie wydatków 235 tys. 300 zł dotyczące planowanej budowy 

przejść dla pieszych. Ponadto wprowadzono 100 tys. zł na zadanie inwestycyjne dotyczące 

rozbudowy drogi Głużek Rumoka, ponadto 3mln 298 tys. 707 zł na fotowoltaikę.  

 

Punkt 8 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pan Marek Linkowski- Członek Komisji 

Odniósł się do tematu żurawi, ich zwiększonej populacji i faktu, że niszczą plantacje rolnikom. 

Zaapelował,  żeby wystąpić do osób decyzyjnych o zezwolenie na redukcję tego gatunku. Dodał, że 

problem zgłaszają rolnicy z terenu prawie całego powiatu.  

 

Pan Wojciech Krajewski- Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska  

Poinformował, że takie problemy występują w różnych częściach kraju, zaś  odszkodowania z tytułu 

zwierząt pod ochroną realizowane są przez Dyrektora Regionalnego Wydziału Ochrony Środowiska. 

Dodał, że temat ten zostanie poruszony. 

 

 

Punkt 9 

Zamknięcie posiedzenia 

 

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji  

Zamknął dwudzieste czwarte posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

podziękował radnym oraz zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Komisji  

                                                                                                       

                                                                                                                Witold Okumski  

 

 
Sporządziła 

Sylwia Krupińska 

26.05.2022r.  


