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Br. 0002.4.2022 

Protokół Nr XXXVI/2022 

z Sesji Rady Powiatu Mławskiego 

odbytej w dniu 30 maja 2022 roku 

 

 

Ad. 1 

Otwarcie XXXVI Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 

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

30 maja 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 XXXVI Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2021r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej  w Mławie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. 

8. Raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok: 

a) przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok. 

b) debata nad Raportem o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok. 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Mławskiego wotum 

zaufania. 

9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2021 rok: 

a) przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu przez Przewodniczącego Zarządu, 

b) zapoznanie się z opinią RIO do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Mławskiego za 2021 rok, 

c) wysłuchanie opinii stałych komisji Rady o wykonaniu budżetu, 

d) dyskusja,   

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, 

f) złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Mławskiego, 

g) wysłuchanie opinii RIO w Warszawie Zespół w Ciechanowie o wniosku Komisji 

Rewizyjnej, 

h) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Mławskiego, 

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Mławskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. 
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10. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów                      

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego.   

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

2022.  

15. Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

16. Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

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

między sesjami. 

18. Zamknięcie obrad XXXVI 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 

(18 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 18 radnych).   

 

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu. 

 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu   

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

 

Rada Powiatu Mławskiego przyjęła protokół z XXXV Sesji Rady Powiatu (19 głosów za,    

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

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2021 r. 

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie 

Poinformował, że rok 2021 był rokiem trudnym ze względu na panującą pandemię. 

Wielokrotnie trzeba było dopracować działalność szpitala do stopnia zakażeń i do tego, ile 

łóżek należy przeznaczyć na leczenie pacjentów covidowych. Z drugiej strony pacjenci, którzy 

nie byli zakażeni też musieli mieć miejsce na udzielenie im pomocy. Kolejnym niekorzystnym 

czynnikiem były roszczenia pracownicze. W połowie oraz pod koniec roku odbyły się rozmowy 

z ratownikami medycznymi a jeśli chodzi o pozostałe grupy pracownicze, to szpital otrzymał 

dodatkowe środki na wynagrodzenia. Środki, które szpital dostał na dodatki do wynagrodzeń 

trzeba było przekazywać w pełni pracownikom. Wytyczne w kwestii komu się dodatki należą 

a komu się nie należą nie były jednoznaczne. Było bliżej określone, że podwyżki mają dostać 

pracownicy, którzy mają styczność z pacjentami covidowymi. Mimo wszelkich trudności udało 

się wykonać kontrakt w wys. 93%. Na 10 decyzji wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego 

8 z nich było na wniosek SPZOZ Mława, 2 były decyzjami nakazowymi.         

Rok 2021 zakończył nie nieznacznie ujemnym wynikiem finansowym w wys. ok. 600 000,00 

zł. Jednym z czynników tego wyniku były podwyżki dla pracowników, na które Ministerstwo 

przekazywało środki finansowe poprzez NFZ. Powodowało to dysproporcje płacowe między 

pracownikami w szpitalu. Do rozliczenia z NFZ jest jeszcze 2 279 111,42 zł. Fundusz stoi na 

stanowisku, że trzeba będzie te środki odpracować.   

Podczas trwania pandemii szpital pozyskał bardzo dużo sprzętu medycznego. Opracowana 

została koncepcja rozbudowy całego szpitala czyli budowa nowego oddziału ratunkowego, 

nowego budynku przeznaczonego na zakład opiekuńczo- leczniczy. Opracowany został także 

program funkcjonalno- użytkowy na urządzenie, pracownie rezonansu i tomografu 

komputerowego. Marszałek Województwa przyznał kwotę prawie 5 000 000,00 zł. na 

przeprowadzenie postępowań przetargowych na zakup nowego aparatu usg, nowego rentgena, 

nowego tomografu komputerowego. W styczniu uruchomiono aparat rtg za prawie  

1 000 000,00 zł. Urządzenia na razie są własnością Urzędu Marszałkowskiego, po okresie 

amortyzacji sprzęt zostanie przekazany na własność SPZOZ w Mławie.  

W SPZOZ w Mławie została zlikwidowana pralnia, ponieważ szpital nie posiadał środków na 

doprowadzenie jej stanu do poziomu jaki jest wymagany przepisami. Obecnie szpital korzysta 

z usług firmy zewnętrznej. Dwa tygodnie temu została podpisana umowa z Wojewodą 

Mazowieckim na zakup rezonansu magnetycznego na ponad 3 500 000,00 zł. Do listopada w 

szpitalu będzie uruchomiony również rezonans magnetyczny, którego nigdy wcześniej nie 

było.     

  

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Poinformował, że w grudniu ubiegłego roku pytał Pana Starostę o równomierność i problemy 

w ustalaniu płac w szpitalu. Jak w tym roku kształtują się podwyżki dla ratowników 

medycznych, pielęgniarek? Czy szpital wobec tych grup jest zabezpieczony czy nie grozi 

protest? Jak rozumieć zmianę podejścia pacjenta do świadczeń? Zmieniły się preferencje czy  

szpital nie jest w stanie zaspokoić pewnych potrzeb pacjentów?  

 

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie 

Odpowiedział, że roszczenia grup zawodowych, szczególnie pielęgniarek, ratowników 

spowodowały, że rząd najpierw przekazał środki na dodatki związane z covid-19. Wpłynęły też 

dodatkowe środki finansowe od Marszałka. Jeśli ktoś zaczął zarabiać duże pieniądze, to szybko 

się do nich przyzwyczaił a jak się one skończyły, to nastąpiło ,,tąpnięcie”. Grupy zawodowe 
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jak ratownicy medyczni, pielęgniarki zwrócili się do Ministra Zdrowia z prośbą o podwyżki. 

Od lipca szpital czeka kolejny wzrost minimalnego wynagrodzenia i to będzie kolejny kłopot.     

Pandemia spowodowała duże utrudnienia w dostaniu się do szpitala, nie wiadomo czy 

świadczenie będzie wykonane, czy nie ma zakażenia w oddziale szpitalnym. Teraz nie ma już 

takiego natłoku pacjentów, którzy chcą natychmiast otrzymać świadczenia medyczne. Nie jest 

idealnie, że pacjenci nie będą czekać w kolejkach do świadczeń bo takie sytuacje na pewno 

jeszcze będą.    

 

Pan Michał Danielewicz- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że szpital to instytucja, która nie pracuje dla zysku, bilans szpitala na koniec roku 

powinien oscylować w granicach zera. Koniec roku szpital zakończył ujemnym wynikiem 

finansowym w wys. 600 000,00 zł. Są to zobowiązania wymagalne. Jakie są rokowania, że ten 

deficyt w roku 2022 zostanie zniwelowany budżetem z obecnego roku? 

 

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie 

Odpowiedział, że na koniec roku nie było zobowiązań wymagalnych. Wynik wynikający z 

rachunków zysków i strat, to różnica pomiędzy zaksięgowanymi przychodami a kosztami. 

Przychód był większy o ponad 2 000 000,00 zł. od zaksięgowanego przychodu. Nie można było 

zaksięgować 220 000,00 zł. z NFZ, bo środki te nie weszły do wyniku finansowego. Środki te 

są zaksięgowane na rozliczeniach długookresowych. Teraz należy zrobić wszystko, żeby był 

jak najlepszy wynik po stronie przychodów. Jest coraz więc pacjentów na oddziale 

pediatrycznym, chociaż w całej Polsce są to oddziały deficytowe.       

  

Pan Michał Danielewicz- Radny Powiatu Mławskiego 

Powiedział, że zadał pytanie czy realizując budżet roku 2022 przez 5 miesięcy rysuje się 

nadzieja, że deficyt nie będzie się pogłębiał?  

 

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie 

Dodał, że jest coraz więcej sprzętu medycznego. Na chwilę obecną to nie szpital będzie 

amortyzował ten sprzęt, a koszty amortyzacji są kosztami uzyskania przychodu. Będzie to 

koszt, który nie występował, a teraz się pojawi. Trzeba było dokonać zakupów, niektórych 

drobnych, które były niezbędne do normalnego funkcjonowania i dokonano ich z własnych 

środków.         

 

Pani Barbara Gutowska- Radna Powiatu Mławskiego 

Stwierdziła, że coraz więcej osób choruje i nie chodzi tu o covid-19. Pan dyrektor powiedział, 

że jest mniejsze zainteresowanie pacjentów świadczeniami, więc z czego to wynika? Z tego, że 

nie mogą w pełni liczyć na wykonanie konkretnych badań?  

 

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie 

Odpowiedział, że styczniu 2021 wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o zmniejszenie łóżek 

covidowych w szpitalu i taka decyzja została podjęta. Po miesiącu nastąpił lawinowy wzrost 

zachorowań. Oprócz tego, że trzeba było wyłączyć znaczną część szpitala i przeznaczyć łóżka 

z oddziału wewnętrznego na łóżka covidowe, to w innych oddziałach występowały zakażenia. 

Niektórych lekarzy i pielęgniarki trzeba było odsunąć od pracy a następnie zamknąć kolejne 

oddziały szpitalne. Pacjenci nie przychodzili do szpitala po świadczenia bo nie wiedzieli czy 

będą mogli je uzyskać czy też nie. Były jeszcze gorsze sytuacje, że pacjent był przygotowany 

do zabiegu a okazało się, że wystąpiło zakażenie i zabieg jest odwołany. Pacjenci teraz inaczej 

podchodzą do świadczeń szpitalnych.  
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Pan Zbigniew Markiewicz- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej    

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 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 wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.      

Rada Powiatu Mławskiego 17 głosami za, przy 2 wstrzymujących podjęła uchwałę  

Nr XXXVI/261/2022 Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2021 r.  

(17 głosów za, 2 wstrzymujące- w głosowaniu udział brało 19 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej  w Mławie. 

Pani Krystyna Zając- Wicestarosta  

Poinformowała, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu Mławskiego w dniu 23 maja 2022 roku dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie została przyznana dotacja 

celowa w kwocie 650 000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadanie inwestycyjne: ,,Prace 

okołoadaptacyjne na potrzeby pracowni Tomografii Komputerowej i Rezonansu 

Magnetycznego”. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz jej przeznaczenia a także 

zasady jej rozliczeni określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Mławskim a 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mławie. 

 

Pan Zbigniew Markiewicz- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej    

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 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 wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.      

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/262/2022 Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej  w Mławie. (19 głosów za- w głosowaniu udział brało 19 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 7 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia  

Poinformowała, że zgodnie z art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. a) tiret drugi ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011r. o działalności leczniczej w skład rady społecznej działającej przy publicznych zakładach 

opieki zdrowotnej wchodzą m.in. jako przewodniczący starosta lub osoba przez niego 
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wyznaczona. Starosta obecnie na przewodniczącą Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie wyznaczył Wicestarostę – Panią Krystynę 

Zając. W związku z powyższym należy dokonać zmiany w Uchwale Nr V/31/2019 Rady 

Powiatu Mławskiego z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. 

 

Pan Zbigniew Markiewicz- 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 jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/263/2022 Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. (19 głosów za- w głosowaniu udział brało 19 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 8 

Raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok: 

a) przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że obowiązek przedstawiania Raportu o stanie powiatu wynika ze zmienionej 

w 2018 r. ustawy o samorządzie powiatowym. Raport nie różni się niczym jeśli chodzi o 

strukturę, dalej składa się z czterech części i trzech załączników. Pierwsza część jest częścią 

opisową, przedstawia informacje dotyczące mienia powiatu, zadania jednostek 

organizacyjnych powiatu i podstawowe realizacje tych zadań. Część druga zawiera opis 

realizacji uchwał Rady Powiatu Mławskiego, a także umów zawieranych przez powiat, Część 

trzecia dotyczy realizacji strategii, polityk, programów. Dodatkowo jest część czwarta-

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). Ciężki był to też rok w realizacji zadań oświatowych. 

Trzeba było pracować zdalnie, organizować różne sprawy związane ze stroną techniczną. 

Powiat składając wnioski pozyskał dla szkół komputery, laptopy i inne nośniki ułatwiające 

realizację pracy zdalnej.   

Powiatowy Urząd Pracy również wykonał ogrom pracy podczas pandemii, udzielono ok. 3000 

pożyczek a następnie rozliczono w ramach tarczy antykryzysowej.   

Wielkim wyzwaniem dla Zarządu Powiatu jest działalność inwestycyjna. Zarząd próbuje 

korzystać ze środków finansowych jeśli jest taka możliwość czyli  programy rządowe, 

programy ogłaszane przez samorząd Województwa Mazowieckiego. Środki pozyskane od 

gmin, od samorządu Województwa Mazowieckiego oraz środki własne to ok 20 000 000,00 zł. 

Zrealizowano dwa etapy Bogurzynek- Mdzewo (ponad 26 000 000,00 zł) oraz inwestycję w 

Rumoce (ok. 2 000 000,00 zł). Realizowane i rozszerzane jest zadanie w Wyszynach, zadanie 

w Pączkowie oraz w Bielawach.        

Raport w całości został przygotowany we własnym zakresie, czyli przez pracowników 

Starostwa Powiatowego w Mławie. Koordynatorem prac była Pani Renata Brodacka, która 

kolejny raz opracowuje ten projekt.   

Podziękował wszystkim jednostkom organizacyjnym powiatu za pracę oraz pracownikom, 

którzy pracowali nad Raportem o stanie powiatu.   
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Pan Zbigniew Markiewicz- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

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

Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok. 

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, 

Transportu i Dróg oraz Komisji Rewizyjnej 

Poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg oraz 

Komisja Rewizyjna wyraziły pozytywną opinię do Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 

2021 rok. 

 

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

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

do Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok. 

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego 

i Spraw Regulaminowych  

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Regulaminowych wyraziła pozytywną opinię do Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 

rok.        

 

Pani Jolanta Karpińska- Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska 

Poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wyraziła pozytywną 

opinię do Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok. 

 

 

b) debata nad Raportem o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Otworzył dyskusję nad Raportem o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Podziękował wszystkich obecnym na dzisiejszym posiedzeniu ale też tym, których dziś nie 

ma za ciężką ale bardzo konkretną, przynoszącą efekty dla społeczności powiatu pracę.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.   
 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Mławskiego wotum 

zaufania. 
 

Rada Powiatu Mławskiego 12 głosami za, przy 7 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę 

Nr XXXVI/264/2022 Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 

Mławskiego wotum zaufania. (w głosowaniu udział wzięło 19 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 9 

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2021 rok: 

 

a) przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu przez Przewodniczącego 

Zarządu, 

 

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

Poinformowała, że na plan dochodów po zmianach w wys. 112 284 159,00 zł. realizacja 

wynosiła 118 808 712,00 i były to dochody wykonane w 105%. W ramach dochodów 

zrealizowano dochody bieżące w wys. 91 670 000,00 zł. tj. powyżej 100% planu, dochody 

majątkowe w wys. 27 137 924,00 zł. tj. 122% planu. W ramach dochodów zrealizowano 

subwencję w 100%, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wys. 104%, udział 

w podatku dochodowym od osób prawnych w wys. 178%. Dotacje zrealizowano ogółem w 

wys. 22 915 076,00 zł. tj. 98%. W tych dotacjach zrealizowano dotacje z zakresu administracji 

rządowej w wys. 11 191 000,00 zł. tj. 99% planu, dotacje zrealizowane na mocy porozumień z 

organami administracji rządowej w wys. 564 611,00 zł. tj. 94%. Dotacje zrealizowano na 

podstawie porozumień w drodze umów z jednostkami samorządu terytorialnego w wys. 

9 810 000,00 zł. tj. 99,8% planu. Dotację na realizację zadań finansowanych ze środków UE 

zrealizowano w wys. 1 209 000,00 zł. tj. prawie 80% planu, pozostałe dotacje w wys. 

138 000,00 zł. w wys. 100%, w tym na zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg- 16 402 113,00 zł., w tym na przebudowę drogi Bogurzynek- Mdzewo 11 502 000,00 zł. 

i 4 900 000,00 zł. na rozbudowę drogi Radzanów- Drzazga. Dotacje od gmin pozyskano w wys. 

7 675 000,00 zł. tj. 100%.  

Realizacja wydatków: na plan po zmianach 121 358 000,00 zł. realizacja wyniosła 

116 864 000,00 zł. tj. 96 % planu. Zrealizowano wydatki bieżące w wys. 82 656 000,00 zł.  

tj. 96%, wydatki majątkowe w wys. 34 207 000,00 zł. tj. 97%. Wydatki i inwestycje roczne to 

kwota 10 783 000,00 zł. tj. prawie 92% planu. Wydatki wieloletnie w wys. 23 226 000,00 zł. 

tj. 99,5% planu. Wydatki na oświatę- 42 886 000,00 zł., w tym dotacje zrealizowane w wys. 

2 194 000,00 zł., na szkoły niepubliczne wydatkowano 4 275 000,00 zł. z tego z subwencji 

35 241 000,00 zł. i z dochodów oświatowych 919 000,00 zł.  

Stan środków ochronę środowiska na początek roku wynosił 912 000,00 zł. Wpływów 

otrzymano 243 000,00 zł. i zrealizowano 1 219 000,00 zł. Środków na koniec roku pozostało 

936 000,00 zł. W ramach tych środków zrealizowano tych środków inwestycje: rozbiórka 

mostu w Bielawach w wys. 312 000,00 zł. ; rozbudowa drogi Wiśniewo- Wola Szydłowska w 

wys. 900 000,00 zł.   

Powiat mławski pozyskał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys. 

6 255 388,00 zł. Ze środków zrealizowano 2 456 000,00 zł. z przeznaczeniem na: rozbudowę 

drogi Głużek- Rumoka w wys. 1 970 000,00 zł. ; rozbiórkę mostu w Bielawach w wys. 

363 000,00 zł., opracowanie dokumentacji technicznej na windę w wys. 42 000,00 zł.; 

fotowoltaikę w wys. 79 950,00 zł. Na koniec roku 2021 pozostało środków z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys. 3 801 000,00 zł. łącznie ze środkami naliczonych 

odsetek. 

Nadwyżka budżetowa za rok 2021 w wys. 1 944 476,00 zł. została wykazana w sprawozdaniu 

Rb-NDS i jest zgodna z bilansem. Wolne środki za 2021 r. wynosiły 21 910 027,00 zł.  

W ramach tych środków zabezpieczone zostały środki na podstawie umów, projektów, ustaw. 

Była to kwota 15 814 763,00 zł. Na rok 2022 pozostała kwota do rozdysponowania z wolnych 

środków 6 095 264,00 zł.   
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b) zapoznanie się z opinią RIO do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Mławskiego za 2021 rok, 

 

Pani Jolanta Karpińska- Sekretarz Obrad 

Przedstawiła uchwałę Nr 3.e./49/2022 z 11 kwietnia 2022 roku Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mławskiego 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

c) wysłuchanie opinii stałych komisji Rady o wykonaniu budżetu, 

 

Pan Zbigniew Markiewicz- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej jednogłośnie- 5  głosami za wyraziła 

pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego 

Powiatu Mławskiego za 2021 r. w zakresie działania Komisji. 

W głosowaniu brało udział 5 członków Komisji.  

 

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Poinformował, że Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie-  

5 głosami wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego Powiatu Mławskiego za 2021 r. w zakresie działania Komisji. 

W głosowaniu brało udział 5 członków Komisji.  

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, 

Transportu i Dróg  

Poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg  

3 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania z 

wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego za 2021 r. w zakresie 

działania Komisji. 

W głosowaniu brało udział 4 członków Komisji. 

 

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

Poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 5 głosami za, przy 1 głosie 

wstrzymującym wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego za 2021 r. w zakresie działania Komisji. 

W głosowaniu brało udział 6 członków Komisji. 

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego 

i Spraw Regulaminowych  

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Regulaminowych jednogłośnie- 4 głosami za wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania z 

wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego za 2021 r. 

W głosowaniu brało udział 4 członków Komisji.  
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d) dyskusja,   

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Otworzył dyskusję.  

 

Głosów w dyskusji nie było.  

 

 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Odczytał projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

2021 rok, a następnie przystąpił do procedury głosowania. 

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/265/2022 w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2021 rok (19 głosów za-w głosowaniu udział brało 19 radnych) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

f) złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Mławskiego, 

 

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Poinformował, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Mławskiego na posiedzeniu w dniu  

25 maja 2022 r. jednogłośnie (3 głosy ,,za”) wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu przez 

Zarząd Powiatu Mławskiego budżetu za 2021 rok oraz wystąpiła do Rady Powiatu Mławskiego 

z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Mławskiego absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2021 rok. 

 

 

g) wysłuchanie opinii RIO w Warszawie Zespół w Ciechanowie o wniosku Komisji 

Rewizyjnej, 

 

Pani Jolanta Karpińska- Sekretarz Obrad 

Odczytała opinię RIO w Warszawie Zespół w Ciechanowie o wniosku Komisji Rewizyjnej 

wraz z uzasadnieniem. 

Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr 3.f.1/100/2022 Składu Orzekającego z dnia  

26 maja 2022 roku wyraziła pozytywną opinię w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. 
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h) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Mławskiego, 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 12 głosach za oraz 7 wstrzymujących przyjęła wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego.  

(w głosowaniu udział brało 19 radnych) 

 

 

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Mławskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego 

z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok, a następnie przystąpił do procedury 

głosowania nad projektem uchwały w przedmiotowej sprawie. 

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 12 głosach za oraz 7 wstrzymujących podjęła uchwałę  

Nr XXXVI/266//2022 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego z 

tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. (w głosowaniu udział brało 19 radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 10 

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 po stronie dochodów były środki, które wpłynęły w grudniu 2020 r. a ich 

realizacja była 2021 r. Plan wynosił 6 255 388,98 zł. Są to środki z covid- 19 ale dotyczą 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zmniejszenia w wys. 2 456 681,00 zł dotyczą 

środków zrealizowanych. Po stronie wydatków w planie jest różnica 5 620 000,00 zł. Dotyczy 

to różnicy środków nie wprowadzonych do budżetu. Realizacja to 2 456 681,00 zł. i dotyczy 

zadań inwestycyjnych związanych z: rozbudową drogi dojazdowej Głużek- Rumoka w wys. 

1 970 000,00 zł. ; opracowaniem dokumentacji na windę zewnętrzną przy ul. Wyspiańskiego w 

wys. 42 486,00 zł. ; budową fotowoltaiki w wys. 79 950,00 zł.      

  

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

 

Pani Bożenna Marchel- Potrzuska- Radca Prawny 

Poinformowała, że petycja złożona została w zakresie ilości oddziałów szkolnych i 

podwyższenia w nich liczby uczniów. Petycja była złożona do Rady Powiatu jak i Zarządu 

Powiatu Mławskiego. Właściwym jest bardziej Zarząd Powiatu, ponieważ to on zatwierdza 

arkusze organizacyjne. Najpierw w tej sprawie wypowiedział się Zarząd Powiatu, następnie 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja na swoim posiedzeniu zwróciła się do Zarządu 

Powiatu o zajęcie stanowiska i po udzieleniu przez niego odpowiedzi podzieliła zasadność 

stanowiska Zarządu czyli niezmieniania nic w dotychczasowych ustaleniach.    
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Pan Michał Danielewicz- Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji spotkała się dwukrotnie. Na pierwszym 

posiedzeniu członkowie Komisji rozważyli petycję i skierowali ją do Zarządu Powiatu by 

jeszcze raz ustosunkował się do propozycji złożonej w petycji. Zarząd Powiatu podtrzymał 

swoje stanowisko, ze liczba uczniów w klasach będzie wynosiła 30 osób. Stanowisko Zarządu 

jest zgodne z prawem oświatowym. W budżecie za rok 2021 do oświaty trzeba było dołożyć 

4 500 000,00 zł. Gdyby nie dokładano środków do oświaty wtedy można robić mniejszą 

liczebność klas i więcej podziałów na grupy.    

 

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Poinformował, że to była petycja od związków zawodowych, zebrane były podpisy od 

rodziców i nauczycieli. Przy omawianiu sprawozdania finansowego SPZOZ w Mławie  

Pan dyrektor podkreślił, że wykonuje publiczne usługi. Szkoły nie są skomercjalizowane ale 

też wykonują usługi publiczne. W powiecie mławskim po rzeczywistym wyżu demograficznym 

z lat dziewięćdziesiątych do początku XXI w. nastąpiło naturalne przeludnienie i warunki 

pracy, liczba uczniów w klasie uległa poprawie. W poprzedniej kadencji Zarząd stopniowo 

zmniejszał liczbę uczniów w klasach aż do 24 os. Petycja, która się pojawiła jest związana z 

tym, że ta pozytywna tendencja została odwrócona. Zwiększenie liczby uczniów w klasach 

oznacza pogorszenie warunków nauki z większości przedmiotów przy możliwości podziału na 

grupy z języków obcych z w-fu. Wcześniej był podział na grupy na biologii czy chemii ale tego 

już nie przywrócono. Zmniejszy to na pewno konkurencyjność szkół na rynku edukacyjnym 

wobec szkół niepublicznych. Są też nierówności, ponieważ jedni nauczyciele będą uczyć 30 

uczniów i nie mniej niż 15. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Zarząd Powiatu 

zapoznawał się z petycją i różnymi stanowiskami. Pod względem finansowym pojawia się 

argument, ze w przypadku oświaty trzeba ograniczać koszty. Radni projekt budżetu otrzymali 

w listopadzie i nie zostali poinformowani, że zaplanowane środki w budżecie będą powodowały 

niemożność funkcjonowania w dotychczasowych warunkach organizacyjnych.  

Zgłosił wniosek, żeby w uzasadnieniu do projektu uchwały zapisać następujące zdanie: ,,Rada 

Powiatu Mławskiego zaznacza, że Zarząd Powiatu Mławskiego planując znaczące zmiany 

organizacyjne wynikające ze stanu finansów powiatu powinien o tym informować Radę 

Powiatu przed uchwaleniem budżetu na dany rok”.  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Dodał, że budżet powiatu tworzony jest od października poprzedniego roku a organizacja roku 

szkolnego zaczyna się od 1 września. Podczas tworzenia  projektu budżetu Zarząd Powiatu nie 

posiadał wiedzy o jakiej mówił Pan radny Chodubski. Nie wiadomo jak będzie wyglądał budżet 

oświaty do końca roku. Chodzi przede wszystkim o koszty związane z utrzymaniem oświaty. 

Sytuacja jest trudna i trzeba spróbować się do niej dostosować a ta propozycja to optymalizacja. 

Pan radny nie wspomniał o plusach czyli podziale na grupy z języków obcych czego wcześniej 

domagali się rodzice. Nie będzie to jakiś wielki uszczerbek, jeśli klasy będą liczyły po 30 osób.     

  

Pan Zbigniew Markiewicz- Radny Powiatu Mławskiego 

Zabierając głos stwierdził, że Zarząd Powiatu powinien zauważyć problem dzieci ukraińskich.  

Na wsiach w szkołach podstawowych ten problem już można zauważyć, za chwilę będzie to 

widać w szkołach średnich. Wyliczenie subwencji na 24 osoby miało być samofinansujące się 

czyli nic organ prowadzący do takiego oddziału nie dokładał. Dziś są inne koszty mediów czyli 

energia elektryczna, ogrzewanie, nieczystości. Wszystko to wpływa na koszt utrzymania 

dziecka. Jeśli Ministerstwo Edukacji nie wypracuje jakiś rozwiązań, które wspomogą szkoły, 

to może się okazać, że 30 uczniów to będzie minimum.     
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Pan Włodzimierz Wojnarowski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że na usta ciśnie się jedno pytanie- dokąd zmierzamy? Krajowy Plan Odbudowy 

leży, inflacja rośnie, na oświatę nie ma pieniędzy, na szpitale nie ma pieniędzy. Samorządy, 

które funkcjonują na terenie Mazowsza czy powiatu mławskiego jakoś sobie radzą. Wszyscy 

kalkulują jak robić inwestycje ale nie można zapominać o oświacie. Chyba wszystkim zależy, 

żeby w klasach była racjonalna ilość dzieci. Jeśli w klasie jest mniej osób to dostępność do 

każdego ucznia jest inna. Od lat problem oświaty jest nie rozwiązany, tak było w poprzednich 

kadencjach i tak jest dziś. Mówi się o tym, że finansowanie oświaty to nie jest zadanie 

samorządu tylko państwa i państwo nie przeznacza tylu środków finansowych ile powinno na 

funkcjonowanie szkół. W poprzedniej kadencji Pan Witold Okumski, który jako dyrektor 

szkoły mówił o zmniejszeniu ilość uczniów w klasach z 27 do 24 a nawet mniej a dziś jako 

członek Zarządu Powiatu już inaczej na to patrzy bo pewnie w u siebie w klasach, którymi 

kieruje tylu uczniów nie ma. Trzeba to rozważyć, bo jest to kwestia dostępności ucznia do 

wiedzy, ale jest to również praca nauczycieli.   

  

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Stwierdził, że początek wypowiedzi był polityczny. Inflacja to problem ogólnoświatowy.  

Nie ma co histeryzować, bo w powiecie ciechanowskim, żuromińskim, płońskim w klasach też 

jest po 30 uczniów. Plusem jest to, że dzielimy klasy na grupy z języków obcych i wychowania 

fizycznego. Arkusze organizacyjne zostały zaopiniowane pozytywnie przez związki 

zawodowe.    

Jest ogromny wzrost jeśli chodzi o inwestycje. Szpital został dofinansowany nawet w trudnym 

czasie trwania pandemii, również przez Radę Powiatu. Nie trzeba tłumaczyć jaka jest przyczyna 

kryzysu, bo jest on obecnie na całym świecie.  

 

Pan Witold Okumski- Radny Powiatu Mławskiego 

Poinformował, że kwestia uczniów z Ukrainy została bardzo dobrze rozwiązana przez powiat 

mławski. Utworzono klasy przygotowawcze. Funkcjonowanie i nauka uczniów ukraińskich nie 

ma żadnego wpływu na warunki nauki uczniów polskich i nie ma w związku z tym 

jakichkolwiek zagrożeń. W poprzednich latach powiat funkcjonował w trochę innych 

warunkach i realiach czyli przy 3 letnich liceach ogólnokształcących, 4 letnich technikach i 

przy innych planach nauczania. Dziś licea są czteroletnie, technika są pięcioletnie, więc czas 

nauki w szkołach średnich jest o wiele dłuższy. Trzeba też wiedzieć, że w klasach technikum 

w większości uczniowie mają po 38-39 godzin, co wcześniej nie miało miejsca. Taka 

organizacja nauczania wpływa na finanse, bo za każdą godzinę zajęć trzeba zapłacić. Na pewno 

nie polepsza to warunków edukacji, natomiast szkoły cały czas się rozrastają, jest chwilowy 

wyż demograficzny. Na pewno zwiększane są obowiązki nauczycieli ale dobrze, że następuje 

podział na grupy.          

  

Pani Bożenna Marchel- Potrzuska- Radca Prawny 

Dodała, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Rada Powiatu rozpatruje petycję  

i w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W uzasadnieniu do tej uchwały jest 

napisane: ,,W świetle przedstawionych wyjaśnień Rada Powiatu Mławskiego uważa, że 

podjęcie uchwały jest zasadne według przedstawionej uchwały Nr 12/2022 Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji  z dnia 11 maja 2022 roku”. Pan radny Tomasz Chodubski złożył wniosek, 

więc trzeba go teraz przegłosować i gdyby większość była za, to trzeba ponownie skierować 

pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  
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Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego 

Dodał, że nie chciałby przedłużać prac nad tą petycją, więc wycofuje zgłoszony wcześniej 

wniosek. Zwrócił uwagę, żeby Zarząd Powiatu dokonywał zmian w ilości uczniów w 

oddziałach przy planowaniu budżetu na kolejny rok. Inne były wnioski, które wpływały w 

sprawie warunków nauczania języków obcych czy w-fu przy 24 uczniach, żeby poprawić naukę 

a inna jest sytuacja, kiedy pogarsza się naukę z innych przedmiotów a równocześnie poprawia 

z tych. Mimo, że przybył jeden rocznik i subwencja powinna być wyższa, to z dobrej zmiany 

wyszło to, co wyszło.      

 

Pan Witold Okumski- Radny Powiatu Mławskiego 

Stwierdził, że zauważyć można niekorzystną tendencję, że jest coraz mniej klas branżowych, 

natomiast znacząco przybywa klas technicznych. Nauka w technikach trwa 5 lat. Dyrektorzy 

szkół, Wydział Edukacji i Zdrowia stoi przed kolejnym problemem czyli popularyzowanie 

szkół branżowych. Gdyby tendencja się odwróciła, to powiat byłby w lepszej kondycji 

finansowej w zakresie oświaty.   

 

Rada Powiatu Mławskiego przy 13 głosach za, 2 przeciw oraz 4 wstrzymujących podjęła 

uchwałę Nr XXXVI/267//2022 w sprawie rozpatrzenia petycji. (w głosowaniu udział wzięło 19 

radnych). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.   

 

 

Ad. 12 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

 

Pani Bożenna Marchel- Potrzuska- Radca Prawny 

Poinformowała, że petycja dotyczy remontu drogi oraz pobocza w miejscowości Mostowo na 

odcinku, przy którym znajduje się przystanek autobusowy. Petycja została skierowana do 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która w dniu 13 kwietnia 2022 roku po zapoznaniu się z 

jej treścią zwróciła się do Zarządu Powiatu Mławskiego o zajęcie stanowiska w przedmiotowej 

sprawie. Zarząd Powiatu Mławskiego na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2022 roku zapoznał 

się z petycją. Przedmiotowe zadanie nie jest ujęte w budżecie powiatu mławskiego na 2022 rok, 

jednakże poprawa stanu technicznego poboczy zostanie wykonana w ramach bieżącego 

utrzymania dróg. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 11 maja 2022 roku rozpatruje 

petycję w sposób przedstawiony przez Zarząd Powiatu Mławskiego.  

 

Pan Michał Danielewicz- Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Poinformował, że członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji po analizie doszli do 

wniosku, że jest to zadanie inwestycyjne i wymaga określonych środków finansowych a 

Komisja nie ma kompetencji, żeby zmieniać budżet. Petycja została więc skierowana ponownie 

na posiedzenie Zarządu Powiatu, który stwierdził, że nie jest w stanie przeznaczyć w tym roku 

środków na remont drogi w miejscowości Mostowo. Takich dróg jak w m. Mostowo o 

szerokości 3,5 m. i braku chodnika czy niestabilnego pobocza na terenie powiatu mławskiego 

jest bardzo dużo. Dobrą tradycją jest to, że modernizacje dróg, które przebiegają przez daną 

miejscowość są współfinansowane przez samorządy gminne.      

 

Pan Witold Okumski- Radny Powiatu Mławskiego 

Poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie wykona prace remontowe w obrębie 

przystanku autobusowego w Mostowie. Rzeczywiście w każdej gminie jest ogrom problemów 

drogowych. Praktycznie z każdej gminy tego typu wnioski spływają do Zarządu Powiatu. 
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Zarząd uwzględnił wniosek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i 

Dróg i wprowadził dodatkowe 300 000,00 zł. dla PZD na remonty dróg ze względu na 

zwiększone ceny. Środki te to kropla w morzu potrzeb a wzrost cen wygeneruje 

prawdopodobnie mniejszy zakres prac. Trzeba będzie zwracać uwagę, żeby fundusze na drogi 

wzrastały, ponieważ mieszkańcy oczekują troski o bezpieczeństwo.      

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/268//2022 w sprawie 

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

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.   

 

Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego.   

 

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

Poinformowała, że zmiany w tej uchwale dotyczą dochodów bieżących, które zwiększają się o 

kwotę 666 573,95 zł., w tym z tytułu zwiększenia środków funduszu pomocy dla uchodźców z 

Ukrainy. Wprowadzane są one po stronie dochodów i wydatków. Pomoc dla uchodźców to 

kwota 575 965,00 zł., zwiększenie środków z tytułu dotacji z zakresu administracji rządowej 

na zadania zlecone od Wojewody to 62 314,50 zł. , zwiększenie środków Funduszu Pracy na 

realizację zadań wynikających z ustawy w wys. 18 459,08 zł., wpływ darowizn dla 

wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wys. 9137,37 zł. (darowizny na 

wypoczynek letni), wpływ środków z tytułu odszkodowań w wys. 698 zł. Wydatki bieżące 

zwiększają się w takiej samej wysokości jak przedstawione dochody oraz zwiększając się o 

kwotę 300 000,00 zł., więc łącznie zwiększają się o kwotę 966 573,95 zł. Kwota 300 000,00 zł, 

dotyczy środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (wolne środki). Przeznaczenie 

nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania deficytu dotyczy deficytu zwiększonego w 

wys. 950 000,00 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 przedstawionej uchwały.  

  

 

Rada Powiatu Mławskiego 18 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę  

Nr XXXVI/269//2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego (w głosowaniu udział wzięło 19 radnych). 

(Uchwała stanowi załącznik do protokołu) 

 

 

Ad. 14 

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 27.564,00 zł i zwiększa 

się o kwotę 55.858,45 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 28.294,45 zł.  

(per saldo), dochody majątkowe pozostają na niezmienionym poziomie. Budżet po stronie 

wydatków zwiększa się o kwotę 1.709.546,78 zł i zmniejszają się o kwotę 731.252,33 zł 
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(per saldo + 978.294,45 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 328.294,45 zł.  

(per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 650.000,00 zł. 

Wnioski, na podstawie, których dokonuje się zmian przedstawiono w uzasadnieniu do projektu 

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 przedstawionej uchwały.  

 

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/270//2022 w sprawie 

zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022 (19 głosów za- w głosowaniu 

udział wzięło 19 radnych). 

(Uchwała stanowi załącznik do protokołu) 

 

  

Ad. 15 

Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Poinformował, że Zarząd Powiatu obradował czterokrotnie, podjął 26 uchwał.  

Dyrekcja Ośrodka Szkolno- Wychowawczy w Mławie zauważyła błąd, że przez wiele lat 

niepotrzebnie odprowadzano w jednostce fundusz na tzw. emerytury pomostowe. Pozwoliło 

to przeznaczenie części wyegzekwowanych środków  na remonty, inwestycje. Z kwoty, która 

pozostała utworzono rezerwę oświatową.  

Firma, która wygrała przetarg na budowę sali gimnastycznej przy ZS Nr 4 w Mławie nie 

przystąpiła do podpisania umowy, ponieważ zgodnie z opinią bankową nie posiada zdolności 

kredytowej na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego w wys. 5 000 000,00 zł.  W związku z 

czym ogłoszony został kolejny przetarg a w dniu jutrzejszym nastąpi otwarcie ofert.        

Poinformował, że w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz w obiektach z którymi Zarząd 

Powiatu podpisał umowę nadal przebywają uchodźcy z Ukrainy. W KOMR Dąbek przebywa 

7 osób, w SP Nr 6 w Mławie przebywa 30 osób,  w MHS- 86 osób, w Bursie Szkolnej 40 osób.     

  

Pani Barbra Gutowska- Radna Powiatu Mławskiego 

Stwierdziła, że na posiedzeniu w dniu 6 maja Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie 

porozumienia z GDDKiA na przejęcie nowo wybudowanych odcinków dróg zaliczanych do 

dróg powiatowych powstałych w związku z ,,Budową drogi S7 Olsztynek- Płońsk- odc. 

Strzegowo- Pieńki”. Zapytała czy nowo wybudowane odcinki to są odcinki to są wiadukty w 

ciągach dróg powiatowych czy chodzi o inne odcinki? Co stanie się z odcinkami starej trasy 

S7, która biegnie na terenie gminy Strzegowo?     

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że chodzi o wiadukty ale nie całe tylko tzw. nasypy. Jeśli chodzi o mosty nad 

drogą Powiatowy Zarząd Dróg nie będzie ich przejmował tylko te nasypy w ciągu dróg 

powiatowych.  

Odnośnie pytania o stare odcinki trasy S7 Pan Starosta odpowiedział, że na chwilę obecną nie 

wiadomo kto przejmie te drogi, być może Marszałek Województwa Mazowieckiego. Dobrą 

informacją jest to, że jest zamiar wykonania kompleksowego remontu tych dróg.  
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Pani Barbra Gutowska- Radna Powiatu Mławskiego 

Zapytała czy Zarząd Powiatu nie widzi w przyszłości kłopotu z utrzymaniem górnej części 

wiaduktów? Czy nie będzie zachodziła potrzeba zmiany porozumienia, żeby GDDKiA zlecała 

powiatowi utrzymanie?      

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że są to już szczegóły ale to jest przebieg dróg powiatowych. Być może 

GDDKiA zleci utrzymanie wiaduktów.  

 

Pani Bożenna Marchel- Potrzuska- Radca Prawny 

Poinformowała, że art. 10 ust. 4 ustawy o drogach stanowi, że nowo wybudowany odcinek 

drogi zostaje zaliczony do kategorii drogi, której ciągu się znajduje. Natomiast odcinek drogi 

krajowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi  z chwilą oddania do użytkowania 

zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej.    

 

 

Ad. 16 

Wnioski, oświadczenia i pytania radnych. 

 

Pani Barbara Stańczak- Radna Powiatu Mławskiego 

Poinformowała, że na stronie rządowej zostały ogłoszone wyniki drugiego naboru w ramach 

rządowego Funduszu Polski Ład. Na inwestycję pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz 

przebudowę mostu w m. Doziny” w wys. 14 250 000,00 zł.  

 

Pan Jan Salwa- Radny Powiatu Mławskiego 

Zapytał czy i w jakiej wysokości pracownicy Starostwa Powiatowego otrzymali podwyżki 

wynagrodzeń?  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że Zarząd Powiatu wypracował zasadę i przekazanie konkretnych środków do 

jednostek. Z dyrektorami, kierownikami jednostek odbyło się spotkanie i sugerowano, żeby 

uregulować rozbieżności. Średnio jest to podwyżka w wys. ok. 400 zł. brutto.     

 

Pan Marek Linkowski- Radny Powiatu Mławskiego 

Poinformował, że na Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska składał wniosek w 

sprawie szkód wyrządzonych przez żurawie. Straty w samej gminie Wiśniewo to ok. 20-30 

ha. Dla rolników są to spore koszty. Poprosił Zarząd Powiatu oraz Z-cę Dyrektora Wydziału 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o zajęcie się tym tematem.   

 

 

Ad. 17 

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

między sesjami. 

 

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu 

Poinformował, że w okresie między sesjami do Rady Powiatu nie wpłynęły żadne pisma.  
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Ad. 18 

Zamknięcie obrad XXXVI Sesji. 

 

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

o godz. 1600 zamknął XXXVI Sesję Rady Powiatu Mławskiego. 

  

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                                  Jan Łukasik  

Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

09.06.2022 r.  


