
Br. 0022.1.2018 
Protokół Nr 129/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 12 stycznia 2018 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu otworzył sto dwudzieste 
dziewiąte posiedzenie Zarządu. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 128/2017. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 128/2017 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 29 grudnia 2017 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Mławie i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie 
przez Zarząd Powiatu Mławskiego do podejmowania decyzji wiążących, 
reprezentowania oraz wykonywania przez nich pozostałych zadań związanych 
z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. 
Zarząd podjął uchwałę Nr 877/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia 
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie i Zastępcy Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie przez Zarząd Powiatu Mławskiego do 
podejmowania decyzji wiążących, reprezentowania oraz wykonywania przez nich 
pozostałych zadań związanych z realizacją projektu ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 - 2020. 

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Mławie o wyrażenie zgodny na przesunięcie 
planowanych i niewykorzystanych środków finansowych z roku 2017 - ogółem 
w kwocie ok. 43 000,00zł i przeznaczenie ich na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 
w 2018 roku. 
Pan Witold Zerański - Dyrektor PUP w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o wyrażenie zgodny na przesunięcie planowanych i niewykorzystanych 
środków finansowych z roku 2017 - ogółem w kwocie ok. 43 000,00zł i przeznaczenie 
ich na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2018 roku. 
Oszczędności powstały głównie z tytułu zwolnień lekarskich a także pobytów na 
urlopach macierzyńskich i rodzicielskich. W bieżącym roku planowany jest powrót do 
pracy dwóch pracownic. Osoby te przebywają na urlopach macierzyńskich. Wiąże się 
to z dodatkowymi kosztami wynagrodzeń, bowiem osoby zatrudnione na ich 
zastępstwo posiadają nico niższe wynagrodzenie. 
Zadania realizowane przez Urząd nie ulegają zmniejszeniu, wręcz nakładane są 
dodatkowe przy braku ich wsparcia większymi środkami finansowymi. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. Środki 
finansowe zostaną przekazane jednostce w sytuacji, gdy zajdzie taka konieczność. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Mława 
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie 
z użytkowania jako droga publiczna na terenie Miasta Mława. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Miasta Mława 
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie 
z użytkowania jako drogi publicznej części drogi gminnej ul. Spokojna położonej na 
działce oznaczonej w ewidencji gruntów Miasta Mława numerem 737/22, 737/24 
w obrębię nr 11. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 878/2018 



6. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Szreńsk gruntu stanowiącego 
odcinek drogi powiatowej nr 2334W Mostowo - Szreńsk na terenie Gminy Szreńsk. 
Zarząd Powiatu oddał w użyczenie na okres od 12.01.2018r. do 31.12.2018r. Gminie 
Szreńsk grunt stanowiący odcinek o długości ok. 160 mb drogi powiatowej Nr 2334 
W Mostowo - Szreńsk w miejscowości Mostowo działka nr ewid. 275. 
Użyczenie w/w gruntu drogi powiatowej nastąpi w celu realizacji przez Gminę 
Szreńsk zadania polegającego na wybudowaniu zatoki autobusowej w miejscowości 
Mostowo. Zasady, terminy, wzajemne zobowiązania dotyczące zakresu prac, odbioru i 
przekazania majątku zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem 
Mławskim - Powiatowym Zarządem Dróg a Gmina Szreńsk. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 879/2018 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku herbu 
Powiatu Mławskiego. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Nowy Kurier 
Mławski w celach promocyjnych wizerunku herbu Powiatu Mławskiego, poprzez 
zamieszczenie na plakatach, zaproszeniach związanych z plebiscytem 
„najpopularniejszy Sportowiec Powiatu Mławskiego 2017 roku", którego 
współorganizatorem jest Powiat Mławski. Podsumowanie plebiscytu odbędzie się 
26.01.2018r. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 880/2018 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku herbu 
Powiatu Mławskiego. 
Zarząd Powiatu objął patronatem i wyraził zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez 
ZS Nr 2 w Mławie w celach promocyjnych wizerunku herbu Powiatu Mławskiego 
poprzez zamieszczenie na plakatach, zaproszeniach związanych z realizacją projektu 
Międzyszkolny konkurs Literacki pn. „Czy bogaty, czy biedny, narodzony w chałupie 
czy w pałacu, każdy musi spłacić dług ojczyźnie". Konkurs jest skierowany do 
uczniów szkół ponadg8imnazjalnych w Mławie i jest realizowany w ramach 
ogłoszonego przez ministerstwo Edukacji narodowej roku 2017/2018 „Rokiem dla 
Niepodległości". 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 881/2018. 

9. Zaopiniowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował: 
1) projekt decyzji o warunkach zabudowy Wójta Gminy Radzanów - Budowa 
budynku magazynowego zamiast budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nr ewid. 
działki 125; 
2) decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

- Burmistrza Miasta Mława - Osiedlowa sieć ciepłownicza ul.: Słowackiego, 
Kościuszki, Mariacka, nr ewid. działki 10-4021 Mława; 
- Wójta Gminy Lipowiec Kościelny - Kanalizacja sanitarna, nr ewid. działki 102 Wola 
Kęczewska. 

10. Zaakceptowanie treści pisma, które zostanie skierowane jako odpowiedź na pismo 
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Nr IGK2-0702-213/2017 z dnia 08.12.2017r. 
w sprawie przejęcia w zarządzanie infrastruktury drogowej w postaci nowo 
wybudowanych wiaduktów drogowych na terenie Powiatu Mławskiego. 
Pan Janusz Wiśniewski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury zapoznał Członków 
Zarządu z pismem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Nr IGK2-0702-213/2017 z 
dnia 08.12.2017r. w sprawie przejęcia w zarządzanie infrastruktury drogowej w 
postaci nowo wybudowanych wiaduktów drogowych na terenie Powiatu Mławskiego. 



W odpowiedzi na w/w pismo, Zarząd Powiatu Mławskiego jako zarządca dróg 
położonych na terenie powiatu mławskiego stwierdził, że zarządem objęte są odcinki 
dróg stanowiące własność Powiatu Mławskiego. 
Wskazał, że aktualnie brak jest podstawy prawnej, a tym samym obowiązku przejęcia 
infrastruktury drogowej przez zarządcę drogi w zakresie całego wybudowanego 
wiaduktu. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 2ł marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.) do zarządu kolei należy: 

1) konserwacja znajdującej się nad skrajnią kolejową dolnej części konstrukcji 
wiaduktów drogowych, łącznie z urządzeniami zabezpieczającymi; 

2) budowa i utrzymanie urządzeń odwadniających wiadukty kolejowe nad 
drogami, łącznie z urządzeniami odprowadzającymi wodę poza koronę drogi; 

3) budowa skrzyżowań dróg z torami kolejowymi w różnych poziomach w razie 
budowy nowej lub zmiany trasy istniejącej linii kolejowej, zwiększenia ilości 
torów, elektryfikacji linii, zwiększenia szybkości lub częstotliwości ruchu 
pociągów. 

Z kolei na zarządcy drogi w którego ciągu zlokalizowany jest wiadukt, ciąży jedynie 
w myśl art. 20 w/w ustawy obowiązek utrzymania drogi na nim położonej. 
Mając na względzie powyższe, wobec braku możliwości przejęcia w zarząd 
infrastruktury drogowej w postaci całych wiaduktów oraz braku uporządkowania 
spraw własnościowych dotyczących odcinków dróg dojazdowych, Zarząd Powiatu 
Mławskiego nie może przejąć w zarząd w/w odcinków dróg i wiaduktów. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży i ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości położonej w Mławie przy 
ul. Powstańców Styczniowych, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady Powiatu 
Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXI Sesji. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikację o dofinansowanie projektu 
w ramach Osi X Edukacja dla rozwoju regionu RPO WM 2014-2020, w ramach 
Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci" Podzdzialanie 10.11 - Edukacja Ogólna 
(w tym w szkołach zawodowych)" RPMA 10.01.01- IP.01 -14-061/17, dla szkoły 
Podstawowej Specjalnej działającej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie. 
Pani Katarzyna Drozdowska - Dyrektor SOSW w Mławie przedstawiła projekt 
uchwały w przedmiotowej sprawie. 
Projekt planowany jest do realizacji w okresie od 01.09.2018r. do 30.06.2019r. 
Budżetu projektu jest budżetem zadaniowym, planowanym na kwotę w ogólnej 
wysokości 406 673,58zł. Wymagany minimalny wkład własny projektu wynosi 
74 747,10zł, stanowiąc w całości wkład niepieniężny. 
W ramach projektu wnioskodawcą jest Powiat Mławski, a realizatorem Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na aplikację do konkursu, poprzez złożenie projektu w 
ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 
„Kształcenie i rozwój dzieci" Podzdzialanie 10.11 - Edukacja Ogólna (w tym w 
szkołach zawodowych)" RPMA 10.01.01- IP.01-14-061/17. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 882/2018. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku. 
Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku, podejmując w tej 



sprawie uchwalę Nr 883/2018. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej 

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku. 
Zarząd Powiatu ogłosił nabór dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku, , 
podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 884/2018. 

15. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Klubu Sportowego „Zawkrze Mława" o wyrażenie 
zgody na użyczenie hali sportowej w ZS Nr 2 w Mławie na przeprowadzenie IV 
Turnieju Młodzika Ligii Mazowieckiej w terminie 13-14.01.2018r. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Pan Grzegorza Morawskiego - Prezesa Klubu 
Sportowego „Zawkrze Mława" Zarząd Powiatu wyraził zgodę na użyczenie hali 
sportowej w ZS nr 2 w Mławie na przeprowadzenie IV Turnieju Młodzika Ligii 
Mazowieckiej w terminie 13-14.01.2018r. 
W Turnieju uczestniczyć będzie Klub Sportowy Zawkrze Mława, w którym grają 
chłopcy (rocznik 2003 i 2004) ze szkół powiatu mławskiego oraz zespoły z 
województwa mazowieckiego (Warszawa, Radom, Wołomin, Piaseczno). 

16. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Mazowieckiej Akademii Lekkoatletycznej 
o rozważenie możliwości uwzględnienia w budżecie powiatu na 2018 rok 
dofinansowania w wys. 25 000,00zł, co stanowić będzie ok. 5% całego finansowania, 
etapowo powstającego „Ośrodka wychowawczo-edukacyjno-szkoleniowego polskich 
tyczkarek w Mławie". 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan 
Stefan Żbikowski - Prezes Mazowieckiej Akademii Lekkoatletycznej 
zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o rozważenie możliwości uwzględnienia w 
budżecie powiatu na 2018 rok dofinansowania w wys. 25 000,00zł, co stanowić będzie 
ok. 5% całego finansowania, etapowo powstającego „Ośrodka wychowawczo-
edukacyjno-szkoleniowego, polskich tyczkarek w Mławie". 
Do realizacji powyższego zadania zostały powołane dwa podmioty sportowe: 
Mazowiecka Akademia Lekkoatletyczna i Klub Lekkiej Atletyki MAL-MKLA, które 
bardzo ściśle współpracują z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie i 
Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. 
Propozycja współfinansowania zadania przedstawia się następująco: 
1) Środki państwowe - 150 000,00zł (rocznie) 

Ministerstwo Edukacji Narodowej - 50 000,00zł 
Ministerstwo Sportu i Turystyki - 100 000,00zł 

2) Środki samorządowe - 125 000,00zł (rocznie) 
Miasto Mława - 50 000,00zł 
Powiat Mławski - 25 000,00zł 
Samorząd województwa mazowieckiego - 50 000,00zł 

3) Środki prywatne - 200 000,00zł (rocznie) 
(Ogólnopolska grupa Sponsoringowa) 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd Powiatu zaproponował, aby Mazowiecka 
Akademia Lekkoatletyczna wzięła udział w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 
2018 roku. Na realizację zadań w w/w zakresie w 2018 roku przeznaczona została 
kwota w wys. 57 400,00zł. Termin składania ofert upływa dnia 8 lutego 2018 roku. 



17. Rozpatrzenie wniosku Pan Tomasza Skrzypczaka Szkółka Piłkarska ZWAR 
o wyrażenie zgody na wynajem sali gimnastycznej w ZS Nr 2 w Mławie. 
Zarząd Powiatu pozytywnie w/w rozpatrzył wniosek, wyrażając zgodę na wynajem 
sali gimnastycznej w ZS Nr 2 w Mławie na treningi w ramach obozu dla chłopców 
(5 wejść po 3 godziny). 
Obóz zimowy dla 40 chłopców w wieku 12 - 10 łat rozpoczyna się w Mławie od 
13 stycznia do 27 stycznia br., natomiast obóz letni będzie dla 30 chłopców w wieku 
8-7 lat. 

18. Sprawy różne. 
Pan Marek Linkowski - Członek Komisji poinformował, że duże zakrzaczenie działki, 
położonej w Bogurzynie utrudnia mieszkańcom wsi dojazd do pól i widoczność 
użytkownikom drogi gminnej. 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że 
informacja zostanie przekazana Panu Dyrektorowi PZD w Mławie w celu podjęcia 
działań związanych z usunięciem krzaków i zamknął sto dwudzieste dziewiąte 
posiedzenie Zarządu. 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
12.01.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 129/2018 
z dnia 12.01.2018 roku 

Protokół 
z glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Włodzimierz A. Wojnaro 

Barbara Gutowska 

Marcin Burchacki 

Michał Stefan Danieleivi^z.. 

Marek Wiesław Linkowski 


