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Br. 0012.3.2022 

 

Protokół Nr 12/2022 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 11 maja 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 dwunaste 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 11/2022. 

 

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.  

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia.  
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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 Michał Danielewicz- Przewodniczący Komisji  

Poinformował, że w dniu 21.04.2022 r. petycja była omawiana przez Zarząd Powiatu, który 

podjął uchwałę Nr 902/2022 w tej sprawie. W uzasadnieniu tej uchwały zapisano m.in. że 

przedmiotowe zadanie nie jest ujęte w budżecie powiatu mławskiego na 2022 rok, jednakże 

poprawa stanu technicznego poboczy zostanie wykonana w ramach bieżącego utrzymania dróg. 

Zapytał jakie jest stanowisko Członków Komisji? 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Wiceprzewodnicząca Komisji 

Stwierdziła, że zgadza się, że stanowiskiem Zarządu Powiatu. Skoro nie ma innej możliwości, 

to musi tak zostać.   

  

Pan Michał Danielewicz- Przewodniczący Komisji  

Stwierdził, że nie jest to inwestycja, która zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu. Takich zadań na 

terenie powiatu mławskiego jest bardzo dużo. Gdyby mieszkańcy każdej gminy pisali petycje 

to nie wiadomo jak duży musiałby być budżet, żeby te zadania zrealizować.  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła rozpatrzyć petycję złożoną przez Sołtysa wsi 

Mostowo w przedmiocie remontu drogi oraz pobocza w miejscowości Mostowo na odcinku, 

przy którym znajduje się przystanek autobusowy, w sposób przedstawiony przez Zarząd 

Powiatu Mławskiego 

  

 

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.  

 

Pan Michał Danielewicz- Przewodniczący Komisji 

Poinformował, że petycja była przedmiotem obrad w dniu 21.04.2022 r. W przedmiotowej 

sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 903/2022. W uzasadnieniu do uchwały zapisano, 

że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 21.04.2022r. wskazał na zasadność podtrzymania 

stanowiska zajętego uprzednio na posiedzeniach w dniach: 09.03.2022r., 17.03.2022r., 

potwierdzonych pismem adresowanym do dyrektorów szkół z dnia 21.03.2022r. 

Na rok szkolny 2022/2023 planuje się 25 oddziałów klas pierwszych w szkołach 

ponadpodstawowych, w liczbie po 30 uczniów w oddziale. W przypadku języków obcych 

i wychowania fizycznego rozważyć możliwość realizacji tych przedmiotów w grupach 

międzyoddziałowych.  

Jak projekty organizacyjne zostały zaopiniowały przez Organizacje Związkowe?   

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że opinia jest pozytywna.    
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Pan Michał Danielewicz- Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, że to dyrektor szkoły zwraca się do Związków Zawodowych działających w szkole 

o zaopiniowanie arkusza organizacyjnego. Jeśli wszystkie opinie są pozytywne, to protest jest 

bez sensu.  

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Wiceprzewodnicząca Komisji 

Poinformowała, że arkusze do zaopiniowania zostały dostarczone Związkom wcześniej, zanim 

wyszła informacja, że zostaje zwiększona liczba uczniów w klasach.     

Dodała, że problem poruszany był także na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki gdzie 

stwierdzono, że informacja o zwiększonej liczbie uczniów w klasach pierwszych została 

przekazana dyrektorom szkół zbyt późno. Takie informacje powinny być przekazywane w 

momencie opracowywania budżetu na kolejny rok. Wtedy można podjąć jakieś działania  

i zastanowić się czy jest to zasadne czy nie. Jeśli zasadne, to zabezpieczyć środki w budżecie. 

W marcu jest za późno, żeby ingerować w budżet na dany rok.         

  

Pan Michał Danielewicz- Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, że petycja złożona przez Oddział Powiatowy Związku Nauczycielstwa Polskiego w 

Mławie wpłynęła 30.03.2022 r. Projekty organizacyjne zgodnie z rozporządzeniem opiniowane 

są do 19.04.2022 r. Organizacje związkowe wiedziały 30.03.2022 r. o tej sytuacji a dyrektorzy 

zwrócili się do organizacji związkowych, które działają w ich szkołach już po 30.03.2022 r.  

i wydały pozytywną opinię. Związki Zawodowe powinny w poszczególnych szkołach 

negatywnie zaopiniować tworzenie 30 osobowych oddziałów klas pierwszych a tego nie 

zrobiły.   

 

Pan Artur Kacprzak- Członek Komisji  

Stwierdził, że ważne jest czy opinie wydane były przed czy po wpłynięciu petycji.  

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że opinia Związków Zawodowych ZNP odnośnie arkusza organizacyjnego  

I LO w Mławie jest z 11.04.2022 r. Jest także zapis ,,Zaproponowane w opiniowanym 

dokumencie rozwiązania organizacyjne w większości nie budzą wątpliwości z punktu widzenia 

interesów pracowniczych i zadań objętych działaniami Związku. Należy jednak zwrócić 

uwagę, że liczba uczniów oraz tworzenie grup międzyoddziałowych z języków obcych  

i wychowania fizycznego w klasach pierwszych nie podnosi jakości zajęć”.  

   

Pani Elżbieta Bieńkowska- Wiceprzewodnicząca Komisji 

Powiedziała, że ZNP jest organizacją międzyszkolną i do każdego arkusza jest oddzielna opinia 

ale petycja dotyczy sytuacji we wszystkich szkołach.  

 

Pan Michał Danielewicz- Przewodniczący Komisji 

Powiedział, że w poprzedniej kadencji Pani Barbara Gutowska-Wicestarosta oraz Pani Elżbieta 

Kowalska- Skarbnik Powiatu twierdziły, że 24 osoby w oddziale to rozwiązanie bardziej 

ekonomiczne niż do tej pory. Teraz Pani Bożena Tomkiel twierdzi się, że bardziej 

ekonomicznie wychodzi gdy jest 30 osób w oddziale. Ktoś wprowadza w błąd.  

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że przychodząc do pracy w Starostwie w oddziale było po 24 osoby. Są to 

przeliczenia związane z subwencją oraz z kosztami utrzymania szkół. Na szkoleniu ok. 3 lata 

temu Pani ekspert oświaty utrzymywała, że najkorzystniej jest gdy w oddziale są 24 osoby a 

teraz twierdzi, że optymalnie oddziały to 30 osób.      
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Komisja Skarg, Wniosków  i Petycji zapoznała się ze stanowiskiem Zarządu Powiatu 

Mławskiego w przedmiotowej sprawie. Biorąc pod uwagę  subwencję oświatową oraz rosnące  

koszty utrzymania szkół Komisja Skarg, Wniosków  i Petycji uznaje za optymalne obecne 

rozwiązanie co do liczby oddziałów i liczby uczniów klas pierwszych w szkołach 

ponadpodstawowych.  

  

 

Punkt 7 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pan Michał Danielewicz- Przewodniczący Komisji 

Zapytał o liczbę uchodźców z Ukrainy przebywających w Mławskiej Hali Sportowej  

w Mławie? 

 

Pani Krystyna Zając- Wicestarosta  

Odpowiedziała, że przedwczoraj w MHS przebywało 101 uchodźców z Ukrainy.   

  

 

Punkt 8 

Zamknięcie posiedzenia 

 

Pan Michał Danielewicz – Przewodniczący Komisji 

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

i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

  

 

Przewodniczący Komisji 

 

                                                                                                             Michał Danielewicz 

 

 
Sporządziła: 

Adriana Pełkowska  

16.05.2022 r.  


