
Br. 0022.5.2018 
Protokół Nr 133/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 21 lutego 2018 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 131/2018. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 132/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 14 lutego 2018 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 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 2018 rok, 
ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
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 rodzime" Edycja 2018r. ogłoszonego przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podejmując w tej sprawie uchwałę 
Nr 915/2018. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mławskiego 
sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2017rok. 
Pani Alina Wrzyszcz - Główna Księgowa SPZOZ w Mławie poinformowała, że 
struktura kapitału na dzień 01.01.2017 r. przedstawiała się następująco: 
1. Fundusz Założycielski 6 564 977,97 zł. 
2. Fundusz Zakładu 6 716 857,75 zł. 
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny 553 748,99 zł. 
Razem 13 835 584,71 zł. 
Struktura kapitału na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco: 
1. Fundusz Założycielski 6 564 977,97 zł. 
2. Fundusz Zakładu 6 861 257,55 zł. 
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny 525 872,16 zł. 
Razem 13 952 107,68 zł. 
Na zwiększenie funduszu zakładu składa się: 
- przeksięgowanie wyniku finansowego za 2016 r. w kwocie 116 522,97 zł 
- przeksięgowanie funduszu z aktualizacji wyceny środków trwałych w kwocie -
27 876,83 zł. 
Na zmniejszenie funduszu z aktualizacji wyceny środków trwałych składa się: 
- przeksięgowanie funduszu z aktualizacji wyceny środków trwałych w kwocie -
27 876,83 zł. 
W lecznictwie zamkniętym wykonanie planu w poszczególnych zakresach 
przedstawia się następująco: 
- punkt rozliczeniowy w oddziale intensywnej terapii - 100,00% 
- punkt rozliczeniowy w oddziale pediatrycznym - 100,00% 
- punkt rozliczeniowy w oddziale neonatologicznym - 101,31% 
- punkt rozliczeniowy w oddziale położniczo-ginekologicznym - 103,80% 
- hospicjum stacjonarne - 112,82% 



- punkt rozliczeniowy w oddziale chorób wewnętrznych - 100,63% 
- punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii ogólnej - 100,06 % 
- Szpitalny Oddział Ratunkowy - 100,00% 
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - 113,04 % 
- rehabilitacja neurologiczna -112,10% 
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym - 176,75% 
- rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych - 74,42% 
W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 101,54 %. 
W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został 
wykonany w 102,11 %. 
W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej - poradnie wykonano plan w 99,12 %. 
Wykonanie w poszczególnych poradniach przedstawia się następująco: 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego - 115,12% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej - 99,43% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Kardiologicznej - 98,02% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej - 99,92% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej - 95,51% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Ginek-Położniczej - 99,67% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Onkologicznej- 89,52% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Urologicznej - 98,78% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej - 96,78% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej - 81,48% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej - 105,23% 
- punkt rozliczeniowy w zakresie: Przesiewowe badanie cytologiczne - 94,81% 
W rehabilitacji leczniczej - punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych 
plan został wykonany w 112,84%. 
W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu 
ogólnym plan został wykonany w 112,51 %. 
W poszczególnych zakresach przedstawia się następująco: 
- punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej - 118,53% 
- punkt rozliczeniowy w Pracowni Endoskopii - Gastroskopia - 110,26% 

punkt rozliczeniowy w badanie endoskopowi przewodu pokarmowego 
(kolonoskopia) - 101,97%. 
W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w rozliczeniu ogólnym wykonano plan w 
100,17%. 
W poszczególnych zakresach przedstawia się następująco: 
- Podstawowa Opieka Zdrowotna - 100,00% 
- Nocna i świąteczna ambulatoryjna wyjazdowa opieka lekarska - 100,00% 
- Hospicjum Domowe - 109,92% 
- Transport Sanitarny - 100,00% 
W zakresie ratownictwa medycznego - Zespoły Ratownictwa Medycznego plan 
wykonano w 100,00% . 
W zakresie badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności 
medycznej plan wykonano 100,00 %. 
Działalność zakładu na 31.12.2017 r. zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym 
w kwocie 291,3 tys. zł. 
Na dzień 31.12.2017 r. plan zatrudnienia został wykonany w 100,00 %. Założenia 
planowe z tyt. kosztów wynagrodzeń wykonano w 100,0%. 



Do 31.12.2017 r. wykonano i rozliczono zadanie inwestycyjne roczne pn.: 
„Doposażenie sprzętu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Mławie" . 
Wykonano również wszystkie założenia dotyczące planowanych zakupów. 
Wykonano założenia planowe na 2017 r. dot. zakupu tomografu komputerowego, 
natomiast nie wykonano w 100% założeń planowych na 2017 r. dot. zadania pn.: 
„Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla 
pacjentów" . 
Do dnia 31.12.2017 r. wykonano zaplanowane prace remontowe i inwestycyjne. 
Na dzień 31.12.2017 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. 
Zobowiązania niewymagalne łącznie wg stanu na 31.12.2017 r. wynoszą 6 103 320,13 
zł. 
Z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych rozrachunków stanowią kwotę 2 360 774,64 zł. 
Na dzień 31.12.2017 r. łącznie należności z tyt. dostaw i usług oraz innych należności 
wg sprawozdania Rb-N stanowią kwotę 3 812 154,23 zł. Według ewidencji księgowej 
po zastosowaniu metody memoriału na 31.12.2017 r. wynoszą kwotę 4 565 173,46 zł., 
w tym: 
- z tytułu podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej - 3 543 416,49 zł. 
- z tytułu podpisanych umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej na 
świadczenie usług medycznych i innych - 369 553,35 zł. 
W kwocie 369 553,35 zł występują należności wymagalne, które wynoszą 9 113,85 zł. 
Na kwotę należności wymagalnych składają się: 
- niezapłacona należność za dzierżawę - 2 435,40 zł. 
- niezapłacona należność za poradę lekarską w poradni - 94,00 zł. 
- niezapłacona należność za wynajem karetki - 2 400,00 zł. 
- niezapłacona należność za badania lekarskie -116,80 zł. 
- niezapłacona należność za pobyt w szpitalu - 4 067,65 zł. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 916/2018. 
Pan Michał Danielewicz - Członek Zarządu zapytał: 
- czy środki otrzymane z NFZ za nadwykonania przejdą w zyski szpitala? 
Pani Alina Wrzyszcz - Główna Księgowa SPZOZ w Mławie powiedziała: „Tak. 
Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych i kredytów." 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia czynności dokonywanych przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Mławie - realizatora projektu w ramach realizacji projektu pn. 
„Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: 
Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie 
typu rondo wraz z przebudową 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". 
W związku z zawarciem Umowy nr 2/UMWM/01/2018/RF/RF-II-EFRR/IR o 
udzieleniu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla 
rozwoju społecznego - gospodarczego regionu" (dalej: umowa projektu) w dniu 
3.02.2018 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Mławskim Zarząd 
Powiatu określił czynności dla Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie - realizatora 
projektu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania 
ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na 
skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową 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 23 69W na terenie miasta 
Mława - Etap I", podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 917/2018. 

6. Zaopiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował projekty decyzji o warunkach zabudowy: 
1) Wójta Gminy Radzanów - Budynek magazynowo - składowy płodów rolnych, 

najazdowa waga samochodowa, zespół silosów zbożowych typu BIN 200 z wieżą 
przenośnika kubełkowego, nr ewid. działki 409 Gradzanowo Zbęskie; 

2) Wójta Gminy Strzegowo 
- Silos na kiszonkę, nr ewid. działki 539 Pokrytki; 
- Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania na mieszkalny oraz dobudowa tarasu, nr ewid. działki 4/1 Staroguby. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji do oceny wniosków dot. 
przyznania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów 
prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 
Zarząd Powiatu powołał Komisję do oceny wniosków w sprawie przyznania nagród 
dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz wniosków w sprawie przyznania 
nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie 
wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 
w następującym składzie: 
1) Barbara Gutowska - Wicestarosta; 
2) Michał Danielewicz - Członek Zarządu; 
3) Cezary Kądrzycki - Sekretarz Powiatu; 
4) Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia. 
Na Przewodniczącą Komisji Konkursowej powołał Barbarę Gutowską- Wicestarostę. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 918/2018. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2018 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 919/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Powiatu Mławskiego na 2018 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji 
o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu 
na rok 2018. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 920/2018 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2018. 

10. Sprawy różne 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Ministra Finansów 
/nr STR.4750.2.2018/ z dnia 13 lutego 2018 roku informujące o wynikających z 
ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku rocznych kwotach części 
subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych 
według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. 
Dla powiatu mławskiego planowana na 2018 rok kwota dochodów z tytułu udziału we 
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 13 569 990 zł. 
Roczna kwota subwencji ogólnej na 2018 rok wynosi 34 812 628zł 
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 5 016 33 lzł; 
- część równoważąca subwencji ogólnej - 2 633 442zł; 
- część oświatowa subwencji ogólnej - 27 162 855zł. 



Zmianie uległa część oświatowa subwencji ogólnej, która była na poziomie 
27 922 63 3zł /różnica - 799 778zł/. 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu zamknął sto trzydzieste 
trzecie posiedzenie Zarządu. 

Podpisy członków Zarządu^ 

Włodzimierz Wojnarowski 

Barbara Gutowska . 

Marcin Burchacki 

Michał Stefan Danielewięz 
I 

Marek Wiesław Linkowski ,:XA 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
21.02.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 133/2018 
z dnia 21.02.2018 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Włodzimierz A. Wojnaifojwśki. 

Barbara Gutowska 

Marcin Burchacki 

Michał Stefan Danielewfcz. 

Marek Wiesław Linkowski. A 


