
Br. 0022.2.2018 
Protokół Nr 130/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 19 stycznia 2018 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 129/2017. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 129/2017 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 12 stycznia 2018 roku. 

3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZOW w Mławie o przekazanie kwoty 13 654,93zł 
do budżetu na 2018 rok z przeznaczeniem na remont mieszkania po zmarłym 
lokatorze w budynku przy ulicy Słowackiego 18 w Mławie oraz drobne remonty sieci 
kanalizacyjnej w budynku. 
Pani Joanna Tańska - Dyrektor ZOW w Mławie zwróciła się do Zarządu powiatu 
z prośbą o przekazanie kwoty 13 654,93zł do budżetu na 2018 rok z przeznaczeniem 
na remont mieszkania po zmarłym lokatorze w budynku przy ulicy Słowackiego 18 w 
Mławie oraz drobne remonty sieci kanalizacyjnej w budynku. 
Z budżetu 2017 roku nie wykorzystano środków w wys. 13 654,93zł z rozdziału 
85220 (środki własne na działalność bieżącą). Kwota ta powstała w wyniku 
oszczędnego gospodarowania budżetem placówki, a także z dobrej ściągalności 
należności z tytułu najmu lokali. Część zaoszczędzonych środków pozostała na 
paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia, składki na Funduszu Pracy oraz zakup 
energii. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu zwracając się do Pani Dyrektor ZOW 
w Mławie zaproponowała rozważenie możliwość naliczania funduszu remontowego. 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu oznajmił, że należy 
sporządzić kosztorys, określić wartość remontu, zaproponować przyszłemu najemcy 
wyremontowanie mieszkania na własny koszt i zwolnienie z części czynszu. 
Zarząd Powiatu uznał propozycję Pana Przewodniczącego Zarządu za słuszną. 
Jeśli najemca nie zgodzi się na przeprowadzenie remontu we własnym zakresie Zarząd 
Powiatu wróci do tematu. 

4. Informacja Dyrektora ZOW w Mławie na temat wolnego lokalu nr 18 w budynku 
mieszkalnym przy ul. Słowackiego 18 w Mławie. 
Pani Joanna Tańska - Dyrektor ZOW w Mławie poinformowała, że od dnia 6 stycznia 
2018 roku w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 18 jest wolny lokal nr 18 po 
zmarłym najemcy. Lokal jest w złym stanie technicznym, wymaga gruntownego 
remontu. Obecnie o przydział lokalu w budynku ubiegają się trzy osoby (pracownik 
ZOW w Mławie oraz dwie osoby, które mieszkają wraz z rodzinami w sąsiednich 
lokalach w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 18). 
Pani Dyrektor ZOW w Mławie zaproponowała, aby lokal mieszkalny nr 18 został 
wynajęty pracownikowi ZOW w Mławie z uwagi na jego trudną sytuację życiową. 
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pani Dyrektor ZOW w Mławie. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym ZOW 
w Mławie. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 885/2018 w sprawie zmiany w Regulaminie 
Organizacyjnym ZOW w Mławie. 



6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29, 
06-500 Mława. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Urszuli Makowskiej - Dyrektorowi 
ZS Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Mławie do dokonywania w imieniu Powiatu 
Mławskiego czynności związanych z aplikowaniem i realizacją projektu w ramach 
programu Erasmus +, obszar Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja i Mobilność 
uczniów polegającego na organizacji praktyk zagranicznych w celu podniesienia 
kompetencji zawodowych uczniów, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji w Warszawie. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 886/2018. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29 B, 06-500 Mława. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Anecie Zawadzkiej - Dyrektorowi 
ZS Nr 2 w Mławie do dokonywania w imieniu Powiatu Mławskiego czynności 
związanych z aplikowaniem i realizacją projektu w ramach programu Erasmus +, 
obszar Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja i Mobilność uczniów polegającego 
na organizacji praktyk zagranicznych w celu podniesienia kompetencji zawodowych 
uczniów, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 887/2018. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z września 1939 r. w Mławie, 
ul. Warszawska 44, 06-500 Mława. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Matyjasikowi -
Dyrektorowi ZS Nr 4 im. Obrońców Mławy z września 1939 r. w Mławie do 
dokonywania w imieniu Powiatu Mławskiego czynności związanych z aplikowaniem i 
realizacją projektu w ramach programu Erasmus +, obszar Kształcenie i Szkolenia 
Zawodowe, Akcja i Mobilność uczniów polegającego na organizacji praktyk 
zagranicznych w celu podniesienia kompetencji zawodowych uczniów, którego 
operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 888/2018. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności Powiatu Mławskiego. 
Zarząd Powiatu umorzył należność pieniężną Powiatu Mławskiego w kwocie 
1083,26zł z tytułu wyżywienia ucznia podczas pobytu w internacie działającym przy 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie. Powodem umorzenia jest fakt, iż 
Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia 
bezskuteczności egzekucji. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 889/2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji dla szkół publicznych 
policealnych dla dorosłych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub 
nauki oraz dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w roku 
budżetowym 2018 w Powiecie Mławskim. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 890/2018 w sprawie określenia wysokości dotacji 
dla szkół publicznych policealnych dla dorosłych, w których nie jest realizowany 
obowiązek szkolny lub nauki oraz dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych, w roku budżetowym 2018 w Powiecie Mławskim. 

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOS W w Mławie o wprowadzenie do budżetu 
powiatu mławskiego na 2018 rok zadania inwestycyjnego dot. budowy infrastruktury 
sportowo - rekreacyjnej - stanowiące Otwarte Strefy Aktywności pn. „W zdrowym 
ciele zdrowy duch - budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, wariant 



podstawowy" w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo -
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 
Edycja 2018 i zagwarantowanie 50% środków na ten cel. 
W związku z zamiarem przystąpienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Mławie do rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) 
ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Pani Anna Drozdowska -
Dyrektor SOSW w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o: 

• wyrażenie zgody oraz dofinansowanie w/w przedsięwzięcia w wys. 
15 522,18zł. Stanowi to 50% wartości zakupu siłowni zewnętrznej oraz innych 
urządzeń strefy relaksu; 

• zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 522,18zł - rozdział 80120, § 6050 
Dzięki przystąpieniu do powyższego programu (wariant podstawowy) placówka 
wzbogaci się o siłownię zewnętrzną, która z pewnością wpłynie na atrakcyjność i 
efektywność ćwiczeń rozwijających ogólna sprawność uczniów. Przewidywany koszt 
całości przedsięwzięcia to kwota w wys. 31 044,36zł. W ramach tej kwoty zostaną 
zakupione następujące urządzenia siłowni zewnętrznej: Biegacz, Orbitrek, Wyciskanie 
+ Wyciąg, Wioślarz, Twister + Steper, wahadło + odwodziciel oraz do strefy relaksu 
stół betonowy do tenisa, 4 ławki, 2 kosze na śmieci, stojak na rowery, 40 krzewów 
ozdobnych. Wszystkie urządzenia musza zostać na stałe zamocowane do podłoża. 
Termin składania wniosków - od 15.01.2018r. do 15.02.2018r. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Anny Drozdowskiej - Dyrektora 
SOSW w Mławie w przedmiotowej sprawie. 

12. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
• zmiany uchwały Nr XXX/224/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 

29 grudnia 2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
publicznych szkół niebędących szkołami specjalnymi, prowadzonymi przez 
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby 
fizyczne, a także dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz niepublicznych szkół, 
w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; 

• rozpatrzenia wniosku Burmistrza Miasta Mława dot. rozwiązania stosunku 
pracy z radnym powiatu mławskiego. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał i postanowił wnieść 
pod obrady XXXI Sesji. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku herbu 
Powiatu Mławskiego. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez mazowieckie 
Forum oddziałów PTTK z siedziba przy ul. Senatorskiej 11, 00 - 075 Warszawa 
w celach promocyjnych wizerunku herbu Powiatu Mławskiego, poprzez 
zamieszczenie w publikacji pn. „Kanony Krajoznawcze Województwa 
Mazowieckiego". 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 891/2018. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia realizatora projektu. 
W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez 
przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka 
Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przybudową ulic: Joachima 
Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi 
powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 
2369W na terenie miasta Mława - Etap I", realizowanego w ramach „Mazowieckiego 



Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-
gospodarczego regionu" Zarząd Powiatu wyznaczył realizatora projektu - Powiatowy 
Zarząd Dróg w Mławie. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 892/2018. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania budżetu na rok 2018. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 893/2018 w sprawie wykonywania budżetu na rok 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad realizacji dochodów powiatu oraz trybu 
dokonywania wydatków. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 894/2018 w sprawie określenia zasad realizacji 
dochodów powiatu oraz trybu dokonywania wydatków. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań 
z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania powiatu. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 895/2018 w sprawie przekazania upoważnienia do 
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i latach 
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 
organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych 
z realizacją przedsięwzięć. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 896/2018 w sprawie przekazania uprawnień 
kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania 
zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

19. Sprawy różne. 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, 
że prowadzone są rozmowy z Wójtem Gminy Dzierzgowo na temat wykonania 
w 2018 roku dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Broniewskiego wraz 
z chodnikami w miejscowość Dzierzgowo i udziału w kosztach powiatu i gminy. 
Spotkanie w przedmiotowej sprawie z przedstawicielami Gminy Dzierzgowo odbyło 
się 18.01.2018r. 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu zamknął sto trzydzieste 
posiedzenie Zarządu. 

2018. 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
22.01.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 130/2018 
z dnia 19.01.2018 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Włodzimierz A. Wojna£pwski....£ 

Barbara Gutowska 

Marcin Burchacki 

Michał Stefan Danielewrc 

Marek Wiesław Linkowski 


