
Br. 0022.6.2018 
Protokół Nr 134/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 28 lutego 2018 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta otworzyła sto trzydzieste czwarte posiedzenie 
Zarządu. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 133/2018. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 133/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 21 lutego 2018 roku. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położanej w Mławie 
przy ul. Grzebskiego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 
w w/w sprawie i postanowił wnieść pod obrady XXXII Sesji. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdu marki 
Opel Astra, rok produkcji 1993 (brak dowodu rejestracyjnego) przejętego na rzecz 
Powiatu Mławskiego na podstawie prawomocnego postanowienia z dnia 29 grudnia 
2017r. r. Sądu Rejonowego w Mławie, sygn. akt: I Ns 528/17. Likwidacja - demontaż 
nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego wystawionego przez firmę 
zajmującą się demontażem pojazdów. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 921/2018. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Patronatem Honorowym 
Starosty Mławskiego oraz korzystanie z wizerunku herbu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym Starosty 
Mławskiego Mistrzostw Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Halowej Piłce Nożnej 
„Rekiny Futbolu 2018" oraz na nieodpłatne wykorzystanie przez Komendę Hufca 
Mława w celach promocyjnych wizerunku herbu Powiatu Mławskiego, poprzez 
zamieszczenie na plakatach, zaproszeniach związanych z mistrzostwami „Rekiny 
Futbolu 2018", które odbędą się w dniach 2 - 4 marca 2018 roku w Mławie. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 922/2018. 

6. Zaopiniowanie zadania inwestycyjnego na podstawie art. 1 lb, ust. 1 oraz art. l l a ust. 
1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496). 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zadanie inwestycyjne: Projekt i budowę 
drogi S-7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) na odcinku Mława - Strzegowo, odcinek -
Mława - Strzegowo, Wnioskodawca - Mosty Gdańsk - na podstawie art. 1 lb, ust. 1 
oraz art. l l a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1496). 



7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2018 r. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 923/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Powiatu Mławskiego na 2018 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 920/2018 Zarządu Powiatu 
Mławskiego z dnia 21 lutego 2018 r. 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 924/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 920/2018 
Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przekazania 
jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i 
wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2018. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2018. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 925/2018 w sprawie zmiany harmonogramu 
dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu: „Bezrobotni z III profilem 
pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego" realizowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX 
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja 
społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu. 
Zarząd Powiatu zatwierdził projekt : „Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na 
rynku pracy powiatu mławskiego" realizowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Os Priorytetowa IX Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa 
osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podejmując w tej 
sprawie uchwałę Nr 926/2018. 

11. 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, w tym do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z innymi 
niezbędnymi dokumentami oraz wykonywania przez nich pozostałych zadań 
związanych z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
Zarząd Powiatu udzielił upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w 
Mławie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie do 
podejmowania decyzji wiążących, reprezentowania, w tym do podpisania umowy o 
dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi dokumentami oraz wykonywania przez 



nich pozostałych zadań związanych z realizacją projektu: „Bezrobotni z III profilem 
pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego" realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -
2020 Os Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podejmując w tej sprawie uchwałę 
Nr 927/2018. 

12. Sprawy różne 
W punkcie tym nie było wniosków i pytań. 
Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta zamknęła sto trzydzieste czwarte posiedzenie 
Zarządu. 

Podpisy członków Zarządu: 

W 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
01.03.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 134/2018 
z dnia 28.02.2018 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Włodzimierz A. Wojnarowski 

Barbara Gutowska L 

Marcin Burchacki . 

Michał Stefan Daniele 

Marek Wiesław Linkdwski.. 




