
Br. 0022.4.2018 
Protokół Nr 132/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 14 lutego 2018 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 131/2018. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 131/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 31 stycznia 2018 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego SPZOZ w Mławie na 2018 
rok. 
Pani Alina Wrzyszcz - Główna Księgowa SPZOZ w Mławie poinformowała, że 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wykonuje świadczenia 
zdrowotne w zakresie: 
- podstawowej opieki zdrowotnej, 
- specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, 
- hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych, świadczeń 
specjalistycznych w dziedzinach: choroby wewnętrzne, pediatria, położnictwo i 
ginekologia, chirurgia, 
- pogotowia i pomocy doraźnej, 
- przeprowadzania badań profilaktycznych, 
- anestezjologii i intensywnej terapii, 
- ratownictwa medycznego, 
- medycyny w środowisku nauczania i wychowania (medycyna szkolna), 
- rehabilitacji medycznej, 
Struktura kapitału na dzień 01.01.2018 r. przedstawia się następująco: 
- Fundusz Założycielski 6 564 977,97 zł. 
- Fundusz Zakładu 6 861 257,55 zł. 
- Fundusz rezer. z aktualizacji wyceny 525 872,16 zł. 
Razem 13 952 107,68 zł. 
Plan zatrudnienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie 
na 218 rok w przeliczeniu na etaty przedstawia się następująco: 
- Lekarze medycyny - 32,75 
- Inny personel z wyższym wykształceniem - 31 
- Pielęgniarki i położne - 226 
- Inny personel średni - 75 
- Personel niższy - 51 
- Obsługa - 47 
- Administracja - 28 
Razem-490,75. 



Wzorem ubiegłych lat jako uzupełnienie zatrudnienia do wykonania planu zawarte 
zostały umowy cywilno-prawne na świadczenie usług medycznych. Przewidywany 
koszt z tytułu w/w umów to kwota 6 915,70 tys. zł. 
Przychody: 
Lecznictwo zamknięte. 
Finansowanie świadczeń zdrowotnych na 2018 r. zmieniło się zgodnie z ustawą z dnia 
23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz.U. z dnia 26 kwietnia 2017 r. poz. 844). Zgodnie z 
powyższą ustawą wprowadzone zostało ryczałtowe finansowanie świadczeń. 
Do ryczałtu na szpital włączone zostały wszystkie poradnie specjalistyczne poza 
poradnią laryngologiczną, poradnią okulistyczną i poradnią zdrowia psychicznego. 
Dodatkowo do umowy ryczałtowej zaliczono procedury odrębnie kontraktowane i 
odrębnie finansowane takie jak: Neonatologia - Hospitalizacja - N20, N24, N25, 
Położnictwo i Ginekologia - hospitalizacja - N01, N20, Chirurgia Ogólna -
hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym 
i chirurgia ogólna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny. Dodatkowo finansowany jest 
Szpitalny Oddział Ratunkowy jak również wszystkie zakresy rehabilitacji. 
Na świadczenia w Hospicjum Stacjonarnym podpisana jest odrębna umowa. Z zakresu 
specjalistki dodatkowo finansowane są świadczenia poza pakietem onkologicznym. 
Plan finansowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju lecznictwo zamknięte zwiększył 
się o 11,89% w stosunku do roku 2017. Jednostką rozliczeniową jest ryczałt. 
Natomiast procedury dodatkowo kontraktowane zachowały różną wycenę punktową. 
W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jednostką rozliczeniową jest gotowość dobowa. 
Stawka za gotowość dobową uległa zmianie i wynosi 9 263,00 zł. za dobę. 
Umowa na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej została podpisana od 1 lipca 2016 r. 
do 31.03 2018r. W planie finansowym przyjęto finansowanie roczne, gdyż nie 
przewiduje się zaprzestania działalności zakładu, a tym samym finansowania ze 
środków publicznych. 
Lecznictwo ambulatoryjne. 
Jak wspomniano wyżej wszystkie poradnie specjalistyczne poza poradnią 
laryngologiczną okulistyczną i zdrowia psychicznego zostały włączone do ryczałtu. 
Dla poradni specjalistycznych tzw. „świadczenia diagnostyczne poza pakietem 
onkologicznym" finansowane są dodatkowo poza ryczałem. 
Na poradnie: laryngologiczną okulistyczną zdrowia psychicznego, fizjoterapię 
ambulatoryjną podpisane zostały odrębne umowy. Specjalistyczne procedury 
kosztochłomie są finansowane odrębnie poza ryczałtem. W lecznictwie 
specjalistycznym jednostką rozliczeniową jest pkt. (różna wycena punktowa). Ogółem 
finansowanie na świadczenia specjalistyczne na rok 2018 wynosi 55,52% w stosunku 
do roku poprzedniego. 
Finansowanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej - punkt 
w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych - wzrosło o 88,94% do roku 
ubiegłego. 
W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - procedury kosztochłonne -
finansowanie tych świadczeń wynosi 93,71% w stosunku do roku ubiegłego. 



Powyższe procedury włączone zostały do umowy ryczałtowej, zachowały jednak 
odrębne finansowanie. 
Umowy na lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne NFZ przedłużył do 30.06.2018 r. 
W planie finansowym przyjęto finansowanie roczne, gdyż nie przewiduje się 
zaprzestania działalności zakładu a tym samym finansowania ze środków publicznych. 
Podstawowa Opieka Zdrowotna. 
W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na 2018 rok podpisano umowę na 
poziomie roku ubiegłego. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. 
Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i Wyjazdowa Opieka Lekarska pomimo że 
włączona została do ryczałtu zachowała odrębne finansowanie. 
Umowa w zakresie hospicjum domowego na 2018 rok została podpisana o wartości 
wyższej o 15,91% w stosunku do roku ubiegłego. 
Ogólnie wartość podpisanych umów na świadczenia w POZ jest niższa w stosunku do 
roku poprzedniego o 7,97%. 
Na koniec roku nie prognozuje się ujemnego wyniku finansowego. 
Zaplanowane zakupy sprzętu medycznego niezbędne do funkcjonowania Szpitala 
na przyzwoitym poziomie. Planowane zakupy zostaną sfinansowane z własnych 
środków. Należy nadmienić, iż w związku z tym zakupem sytuacja finansowa 
zakładu nie ulegnie pogorszeniu. 
Jeśli chodzi o plan inwestycji wieloletnich przyjętych w 2018r. przedstawia on dalszą 
kontynuację zadań z roku 2017. 
Raty w 2018 r. za zakupiony tomograf będą płacone jak dotychczas z własnych 
środków. Zadanie pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z 
wdrożeniem e-usług dla pacjentów" nie zostało zrealizowane w roku 
poprzednim. Zostało przeniesione do planu na 2018 r. Źródłem finansowania 
tego zadania będzie dotacja ze środków unijnych w kwocie 4 240 056,00 zł. 
Pozostała kwota 1 060 014,00 zł. będą to środki z dotacji Powiatu Mławskiego i 
dotacji Urzędu Miasta, jak również środki własne wynikające z podjętych 
działań oszczędnościowo-kosztowych. 
Zaplanowano również prace remontowe w pomieszczeniach bloku operacyjnego i 
pomieszczeniach do mycia wózków, jako realizacje zaleceń Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. 
Na początku roku podjęte zostały działania w celu zwiększenia przychodów. 
Dyrektor złożył ponownie wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia 
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie o rozpisanie procedury 
kontraktowej na poradnie endokrynologiczną i poradnię diabetologiczną przy ul. 
Sądowej 7. Negocjowane jest zwiększenie planu usług medycznych w hospicjum 
stacjonarnym jako naturalne następstwo jego rozbudowy. 
W planie finansowym przedstawione zostały zamierzenia dotyczące utrzymania 
dodatniego wyniku finansowego, choć pojawiające się zagrożenia są w tym roku 
bardzo poważne tj. 
a) wzrost pensji minimalnej 
b) zmiany demograficzne - starzejące się społeczeństwo powoduje nieustanny 
coroczny wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne, co niewątpliwie generować 



będzie nadwykonania i tylko decyzja NFZ co do zapłaty determinować będzie wynik 
finansowy. 
W obliczu obecnej sytuacji prawno-politycznej zapewnione jest finansowanie 
pierwszego półrocza. Kwestia finansowania drugiego półrocza pozostaje odgórnie 
otwarta i określona zostanie po podliczeniu czwartego kwartału 2017 r. Na dzień 
dzisiejszy plan został sporządzony na cały rok 2018 w oparciu o podpisane umowy z 
Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie zawierające finansowanie na okres 
pierwszego półrocza. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 906/2018. 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu poprosił o informację na 
temat wysokości wynagrodzenia średniego białego personelu w SPZOZ w Mławie. 
Pani Alina Wrzyszcz - Główna Księgowa SPZOZ w Mławie poinformowała, że 
średnie wynagrodzenie średniego białego personelu wraz z kadrą kierowniczą 
przedstawia się następująco: 
- pielęgniarki - 4 473,00zł, 
- serologia - 3 420,00zł 
- RTG - 4 349,00zł 
- bakteriologia - 3 838,00zł 
- laboratorium - 3 483,00zł 
Łącznie wynagrodzenia stanowią 68% budżetu SPZOZ w Mławie. 
Pan Marcin Burchacki - Członek Zarządu stwierdził, że większość szpitali 
powiatowych jest zadłużonych, natomiast szpital mławski od wielu lat na koniec roku 
może pochwalić się dodatnim wynikiem finansowym. Jakie podejmowane są 
działania, które wpływają na kondycję finansową szpitala? 
Pani Alina Wrzyszcz - Główna Księgowa SPZOZ w Mławie stwierdziła, że Pan 
Dyrektor zarządza szpitalem z uwzględnieniem zasady racjonalnego gospodarowania. 
Szpital otrzymał znaczącą część środków za nadwykonania. Nie wszystkie szpitale 
mają rezerwy, które wpływają na stabilizację finansową. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu oznajmiła, iż głównym czynnikiem, który 
wpływa na obecną sytuację finansową SPZOZ w Mławie to przeprowadzona 16 lat 
temu restrukturyzacja szpitala i prawidłowe zarzadzanie. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego 
Urzędu Pracy w Mławie. 
Pani Aldona Zasina - Z-ca Dyrektora PUP w Mławie poinformowała, że Regulamin 
Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie przyjęty został uchwałą Zarządu 
Powiatu Mławskiego Nr 985 / 2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. oraz dalszymi 
zmianami na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 357/2016 z dnia 
8 marca 2016 roku. Zachodzące zmiany w przepisach prawnych oraz zmiany 
w organizacji pracy Urzędu powodują konieczność naniesienia zmian. W związku ze 
zmianą przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
wprowadza się w strukturze organizacyjnej PUP Wieloosobowe stanowisko ds. 
cudzoziemców. Referat Usług Rynku Pracy i Referat Instrumentów Rynku Pracy i 
Szkolenia zostają scalone w jedną komórkę pod nazwą Centrum Aktywizacji 
Zawadowej. W strukturze PUP zostaje przekształcony Dział Organizacyjno -



Administracyjny w Wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjno - administracyjnych 
oraz zostaje wyodrębnione samodzielne Stanowisko ds. informatyki i statystyki, 
podległe bezpośrednio Dyrektorowi PUP. Zmiany te mają za zadanie usprawnienie 
pracy Urzędu oraz podniesienie jakości usług i wykonywanych zadań przez PUP. 
W celu ujednolicenia Regulaminu Organizacyjnego biorąc powyższe pod uwagę 
uzasadnione jest podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 907/2018. 

5. Zaopiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty decyzji Burmistrza Miasta Mława 
o warunkach zabudowy: 

• Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na funkcję magazynowo-
socjalno-biurową wraz znadbudową o część mieszkalną na poddaszu oraz 
budowie pawilonu handlowego i budowie parkingu, u l Graniczna w Mławie, 
nr ewid. działki 3851/5. 

• Rozbudowa oraz nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
ul. Nowowiejska w Mławie, nr ewid. działki 901/1. 

6. Zapoznanie się z pismem Wójta Gminy Dzierzgowo w sprawie partycypacji 
w kosztach opracowania dokumentacji technicznej dot. przebudowy części 
ul. Jagiellońskiej wraz z mostem, ul. W.Broniewskiego i części ul. T.Kościuszki wraz 
z chodnikami oraz przebudowy skrzyżowania w centrum Dzierzgowa w/w dróg. 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan 
Rafał Kuciński - Wójt Gminy Dzierzgowo zobowiązał się partycypować w kosztach 
opracowania dokumentacji technicznej dot. przebudowy części ul. Jagiellońskiej wraz 
z mostem, ul. W.Broniewskiego i części ul. T.Kościuszki wraz z chodnikami oraz 
przebudowy skrzyżowania w centrum Dzierzgowa w/w dróg - /pismo nr 
OSR.7021.32.2017 z dnia 24.01.2018r./ Kwota jaka może zostać przeznaczona przez 
Gminę Dzierzgowo na ten cel to 50% kosztów opracowania dokumentacji. 
Dodatkowo Pan Wójt Gminy Dzierzgowo złożył akces na 2019 rok do udziału 
w kosztach wykonania przebudowy dróg. 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z pismem podjął decyzję, że opracowanie 
dokumentacji technicznej wspomnianych powyżej odcinków dróg w 2018 roku 
nastąpi, jeżeli po zakończeniu przetargów inwestycji drogowych przyjętych 
w budżecie Powiatu Mławskiego na 2018 rok powstaną oszczędności. O zaistnieniu 
powyższego Pan Wójt zostanie poinformowany na piśmie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku. 
Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z 
zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku, podejmując w tej sprawie uchwałę 
Nr 908/2018. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku. 
Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z 
zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku, podejmując w tej 
sprawie uchwałę Nr 909/2018. 



9. Podjęcie uchwały w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku oraz naboru 
kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w 
otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku. 
Zarząd Powiatu ogłosił nabór: 
1) dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: ochrony i 
promocji zdrowia w 2018 roku; 
2) dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 910/2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania 
ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu kultury i sztuki w 2018 roku. 
Zarząd Powiatu powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w 
otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 
2018 roku w następującym składzie: 
1) Barbara Gutowska - Wicestarosta; 
2) Cezary Kądrzycki - Sekretarz Powiatu; 
3) Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia; 
4) Agata Pniewska - Podinspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia. 
Na Przewodniczącą Komisji Konkursowej powołał Barbarę Gutowską - Wicestarostę. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 911/2018. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania 
ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu turystyki w 2018 roku. 
Zarząd Powiatu powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w 
otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 
roku w następującym składzie: 
1) Barbara Gutowska - Wicestarosta; 
2) Cezary Kądrzycki - Sekretarz Powiatu; 
3) Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia; 
4) Agata Pniewska - Podinspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia. 
Na Przewodniczącą Komisji Konkursowej powołał Barbarę Gutowską - Wicestarostę. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 912/2018. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku. 
W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków 
dotyczących realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
Zarząd Powiatu udzielił dotacji: 
Zadanie nr 1: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 
w różnych dyscyplinach sportowych, w tym organizacja obozów sportowych 
i wyjazdów szkoleniowych": 



1) Klubowi Sportowemu „Zawkrze Mława", Al. Piłsudskiego 33a, 06-500 Mława 
- „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w 
zawodach szczebla powiatowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego w sekcji 
lekkiej atletyki a także transport zawodników na imprezy sportowe w sekcji 
piłki siatkowej, piłki ręcznej i lekkiej atletyki" - 16 000,00 zł; 

2) Gminnemu Klubowi Sportowemu „Korona" Szydłowo, ul. Szkolna 2a, lok. 6, 
06-516 Szydłowo - „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci 
i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym organizacja obozów 
sportowych i wyjazdów szkoleniowych" - 2 000,00 zł; 

3) Mławskiemu Centrum Sportów Walki, ul. Piłsudskiego 33a, 06-500 Mława -
„Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach 
sportowych, w tym organizacja obozów sportowych i wyjazdów 
szkoleniowych" - 3 900,00 zł; 

4) Klubowi Sportowemu Elitę Dance Mława, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława -
„Szkolenie na obozie letnim " - 3 000,00 z ł ; 

5) Stowarzyszeniu Mazowiecka Akademia Lekkoatletyczna, ul. Żołnierzy 80 
Pułku Piechoty 4, 06-500 Mława - „Wychowujemy, szkolimy w procesie 4-6 
lat reprezentantki/reprezentantów Polski w skoku o tyczce, skokach długich i 
sprincie " - 3 000,00 zł. 

Zadanie nr 2: „Organizacja imprez i zawodów sportowych na poziomie powiatowym, 
wojewódzkim i ogólnopolskim: 

1) Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Mławie, ul. Piłsudskiego 
33a, 06-500 Mława - „Upowszechnienie sportu szkolnego. Sportowa 
rywalizacja dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych na 
poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Udział reprezentacji w 
systemie zawodów ogólnopolskich" - 13 900,00 zł; 

2) Klubowi Pływackiemu Płetwal Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława -
„Mławska Liga Pływacka - edycja VI" - 3 500,00 zł; 

3) Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Krótka 3a, 09-402 
Płock - „IX Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej - Rekiny Futbolu 2018" -
3 500,00 zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 913/2018. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów 

i wydatków budżetu na rok 2018. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 914/2018 w sprawie określenia harmonogramu 
realizacji dochodów i wydatków budżetu na rok 2018. 

14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZOW w Mławie dot. wyrażenia zgody na 
przystąpienie do konkursu z Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek 
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie" ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i 
zagwarantowanie wkładu własnego. 
Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta poinformowała, że Pani Joanna Tańska -
Dyrektor ZOW w Mławie przygotowuje projekt pn. „Blisko siebie, razem z rodziną" 
w ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu 



z Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w 
Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Jednym z warunków 
dofinansowania projektu jest zobowiązanie się podmiotu aplikującego do zapewnienia 
finansowego wkładu własnego w wysokości minimum 20% całkowitego kosztu 
projektu. Nie jest możliwe wniesienie wkładu rzeczowego do projektu. Wartość 
projektu została skalkulowana na kwotę 24 300,00zł. Minimalny wkład własny w wys. 
20% przy tej wartości projektu wynosi 4 860,00zł /środki własne/. 
W ramach projektu wnioskodawcą jest Powiat Mławski, a realizatorem Zespół 
Ośrodków Wsparcia w Mławie. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 
czerwca do września 2018r. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na aplikację o dofinansowanie projektu pn. „Blisko 
siebie, razem z rodziną" w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
programu osłonowego pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w 
tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Edycja 2018r. 
ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podejmie uchwałę na następnym 
posiedzeniu. 

15. Sprawy różne. 
Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta 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 i wymaga przeprowadzenia 
gruntownego remontu. Obecnie o przydział w/w lokalu ubiegają się cztery osoby. 
Ze względu na brak możliwości wyodrębnienia lokalu nr 18 w przypadku jego zbycia, 
Zarząd Powiatu wnioskuje o rozpatrzenie przez zarządcę budynku możliwości 
zawarcia umowy najmu z najemcą sąsiadującym z w/w lokalem, korzystającym ze 
wspólnego korytarza. Zobowiązał zarządcę budynku do ustalenia zasad 
przeprowadzenia remontu w lokalu nr 18 w budynku mieszkalnym przy 
ul. Słowackiego 18. 
Ponadto Zarząd Powiatu wnioskuje o zmianę zasad ustalania czynszu za wynajem 
lokali, obejmującą uwzględnienie w czynszu funduszu remontowego. 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu zamknął sto trzydzieste 
drugie posiedzenie Zarządu. 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
14.02.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 132/2018 
z dnia 14.02.2018 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Włodzimierz A. Wojnarowski./.^. 

Barbara Gutowska 

Marcin Burchacki 

Michał Stefan Danie lewicz . . / /^ 

Marek Wiesław Linkowski ..!\A., 


