
Br. 0022.7.2018 
Protokół Nr 135/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 7 marca 2018 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 134/2018. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 134/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 28 lutego 2018 roku. 

3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej o zabezpieczanie kwoty 
300 000 na realizację projektu inwestycyjnego „Budowa i montaż sztucznej ściany 
wspinaczkowej na obiekcie Mławskiej Hali Sportowej w Mławie" zaplanowanego 
w planie budżetu jednostki na 2018 rok. 
Pan Dariusz Sowiński - Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej poinformował 
o aktualnej możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację projektu 
inwestycyjnego pod nazwą „Sztuczna Ściana Wspinaczkowa" na obiekcie Mławskiej 
Hali Sportowej. 
W ogłoszonym programie rozwoju lokalnej infrastruktury przez Ministerstwo Sportu 
w dn. 09.02.201 8 r. kwota minimalna projektu inwestycyjnego wzrosła z 300 000 zł 
do kwoty 600 000 zł, tym samym eliminując w/w projekt. Ministerstwo argumentuje 
swą decyzję łączeniem kilku projektów w jeden większy. Szansą na realizację 
projektu daje jednak program „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej" ukazany 27 lutego 2018 roku na Stornie Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. Zaletą tego projektu jest fakt, iż nie ustala on kwoty minimalnej 
inwestycji, natomiast dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 75 % kosztów 
kwalifikowanych zadania i nie może przekroczyć 200 000 zł. Warunkiem niezbędnym 
jest konieczność beneficjenta ubiegającego się o pomoc finansową, w ramach wkładu 
własnego o zapewnienie środków finansowych na pokrycie 100 % kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych związanych z realizacją zgłaszanego zadania. 
Pomoc finansowa będzie przekazana Beneficjentowi po zakończeniu realizacji 
zadania oraz jego poprawnym rozliczeniu. Kwota pomocy finansowej ustalona na 
podstawie zatwierdzonego przez Departament Sprawozdania końcowego zostanie 
przekazana na wskazany rachunek bankowy Beneficjenta w terminie nie później niż 
do dnia 31 grudnia 2018 r. 
Kwota projektu rozkłada się w następujący sposób: 
1. środki własne 100 000,00zł, 
2. środki finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu 
„Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej" 200 000,00zł. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć w budżecie 
kwotę 300 000,00zł na realizację projektu inwestycyjnego „Budowa i montaż 
sztucznej ściany wspinaczkowej na obiekcie Mławskiej Hali Sportowej w Mławie" 
w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej". 

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury o wprowadzenie do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego zadania inwestycyjnego 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". 
Pan Janusz Wiśniewski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwrócił się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Mławskiego zadania inwestycyjnego 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", które w budżecie powiatu mławskiego na 
rok 2018 zostało zapisane jako zadanie jednoroczne. 
Ponadto poinformował, że wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Mławskiego podyktowane jest tym, iż na podstawie Umowy 
zawartej dnia 3 lutego 2018 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem 
Mławskim o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w 
ramach" Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu 
dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu", Województwo Mazowieckie na 
powyższe zadanie zobowiązuje się przekazać Powiatowi Mławskiemu dotację celową 
w dwóch transzach. Pierwsza transza w kwocie 1 131 101,36 zł w 2018 r., druga 
transza zostanie wypłacona w kwocie 1 131 101,35 zł. ale nie wcześniej niż po 
1 stycznia 2019 r. 
Okres realizacji inwestycji obejmuje lata: 2018 - 2019 
Łączne nakłady finansowe inwestycji będą wynosić - 4 147 371,57 zł., w tym: 
Limit zobowiązań na rok 2018 - 3 016 270,22 zł., 
Limit zobowiązań na rok 2019 - 1 131 101,35 zł. 
Na źródła finansowania inwestycji w 2018 roku składają się; 
- środki własne powiatu - 1 885 168,86 zł zapisane w budżecie powiatu na 2018 r. 
w tym pomoc finansowa Miasta Mława - 942 584, 00 z ł ; 
- środki budżetu Województwa Mazowieckiego - 1 131 101,36 zł. 
Na źródła finansowania inwestycji w 2019 roku składają się: 
- środki budżetu Województwa Mazowieckiego - 1 131 101,35 zł. 
Budżet projektu stanowi kwotę 3 770 337,86 zł. Łączne nakłady finansowe będą 
wyższe z uwagi na dofinansowanie inwestycji na poziomie 60% a nie jak planowano 
na poziomie 50%. Różnica wynosi 377 033,71 zł, co stanowi nadwyżkę w budżecie 
powiatu. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Mławskiego w/w zadania inwestycyjnego. 
Zaopiniowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz dwóch zadań 
inwestycyjnych na podstawie art. 1 lb, ust. 1 i art. 1 la 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: 
1) projekt decyzji Burmistrza Miasta Mława o warunkach zabudowy - Sieć 

kanalizacji sanitarnej, nr ewid. działki 192/3 Mława; 
2) dwa zadania inwestycyjne na podstawie art. 1 lb, ust. 1 i art. 1 la 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): 
- Budowa drogi S-7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) na odcinku Napierki -
Mława, Wnioskodawca - Strabag Sp. z o.o.; 



- Budowa drogi S-7 Olsztynek (S51) - Płońsk (SIO) na odcinku Strzegowo -
Pieńki, Wnioskodawca - Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o.; 

6. Zaopiniowanie projektu podziału kompetencji przejęcia odcinków nowo budowanych 
dróg (budowa drogi S7 - odcinek Strzegowo - Pieńki). 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt podziału kompetencji przejęcia 
odcinków nowo budowanych dróg (budowa drogi S7 - odcinek Strzegowo - Pieńki). 

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne udostępnienie hali sportowej Klubowi Sportowemu „Zawkrze Mława". 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Przemysława Kubińskiego - Dyrektora I LO w 
Mławie wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej Klubowi 
Sportowemu „Zawkrze Mława" w dniu 29 marca 2018 roku. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie ustalenia 
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia 
o różnym tygodniowym wymiarze godzin a także nauczycieli niewymienionych w art. 
42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru 
godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym; 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 
w w/w sprawie i postanowił wnieść pod obrady XXXII Sesji. 
Ponadto Członkowie Zarządu Powiatu dyskutowali nad możliwością podniesienia 
dodatku funkcyjnego dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Analizie poddano też 
ewentualność zwiększenia wymiaru godzin dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
z powodu braku możliwości od 1 września br. - co do zasady - realizacji godzin 
ponadwymiarowych, w relacji ewentualności zwiększenia w wysokości dodatku 
funkcyjnego. Wyniki dyskusji zostaną przedstawione w późniejszym terminie. 

9. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania nagród dla zawodników za osiągnięcia 
sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie 
wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. 
Zarząd Powiatu podjął: 
- 28 decyzje w sprawie przyznania nagród dla zawodników za osiągnięcia sportowe, 
- 5 decyzje w sprawie nie przyznania nagród dla zawodników za osiągnięcia sportowe, 
- 5 decyzje w sprawie przyznania nagród trenerów prowadzących szkolenie 
zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub 
międzynarodowym. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2018 roku. 
W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków 
dotyczących realizacji zadań z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2018 roku, 
Zarząd Powiatu udzielił dotacji: 
Zadanie nr 1: „Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych a w szczególności: 
festiwali, przeglądów, występów artystycznych i konkursów": 
1. Związkowi Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława -
Plener malarsko - fotograficzny: przegląd technik artystycznych XXI wieku - 2 000,00 
zł; 
2. Stowarzyszeniu Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem" przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława -
VII Mławska Gala Wolontariat" - 2 000,00 z ł ; 
3. Fundacji Ewy Johansen „Talent", ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań - „Symfonia 
na skrzypce i DJ-a" - projekt edukacji kulturalnej skierowany do uczniów szkół 
średnich Powiatu Mławskiego" - 7 500,00 zł. 



Zadanie nr 2: „Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach 
podtrzymujących tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie przedsięwzięć 
jubileuszowych organizacji, w tym wydawanie publikacji służących upowszechnianiu 
historii, tradycji i kultury powiatu mławskiego": 
1. Stowarzyszeniu „Wspólnota Mariacka", ul. Mariacka 20, 06-500 Mława - Mławska 
Palma Wielkanocna -11 edycja" - 1 200,00 zł; 
2. Związkowi Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława -
Tomik poezji-patriotyzm wczoraj, patriotyzm jutra - 2 000,00 zł; 
3. Mławskiemu Stowarzyszeniu Kobiet po Mastektomii i innych chorób 
onkologicznych „Amazonki", ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława - Historia obozu 
niemieckiego Sztutthof- 1 100,00 zł; 
4. Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbkowiacy", Dąbek 124, 06-561 
Stupsk - Organizacja wyjazdu na VIII Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń w Lichemu 
- 800,00 zł. 
Zadanie nr 3: „Aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki": 
1. Towarzystwu Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 
06-500 Mława - VI edycja Konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej - Cybisowej -
1 500,00 zł; 
2. Związkowi Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława -
Plener malarski-poznajemy Gminę Lipowiec Kościelny - 800,00 zł; 
3. Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Szydłowskiej, ul. Mazowiecka 63, 06-516 
Szydłowo - Organizacja imprez, wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieci i młodzieży szczególnie w okresie letnim - 550,00 zł. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 928/2018. Niniejsza 
uchwała stanowi podstawę do zawarcia umów cywilno - prawnych z wyżej 
wymienionymi organizacjami. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku. 
W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków 
dotyczących realizacji zadań z zakresu turystyki w 2018 roku, Zarząd Powiatu udzielił 
dotacji: 
Zadanie nr 1: „Organizacja rajdów i innych imprez popularyzujących turystykę oraz 
wyjazdowych 
form wypoczynku, w szczególności dla dzieci i młodzieży połączona z promowaniem 
walorów turystycznych Polski": 
Stowarzyszeniu Klub Seniora „Kwiat Jesieni", ul. Plac Kanoniczny 11, 06-550 
Szreńsk - „Szlakiem walk o Pomorze" - 2 500,00 zł. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 929/2018. Niniejsza 
uchwała stanowi podstawę do zawarcia umowy cywilno - prawnej z wyżej wymienioną 
organizacją. 

12. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Stowarzyszenia Mazowieckiej Akademii 
Lekkoatletycznej w Mławie o rozważenie możliwości udzielenia wsparcia 
finansowego. 
Mazowiecka Akademia Lekkoatletyczna i Mławski Klub Lekkiej Atletyki 
MAL-MKLA Mława jako jedyne w historii Mławy i Powiatu Mławskiego maja w 
swoich zapisach statutowych główne zadania: wychowanie, edukowanie i wyszkolenie 
przyszłych reprezentantów Polski w skoku o tyczce. 



Po zapoznaniu z wnioskiem Zarząd Powiatu utrzymał wysokość środków 
przeznaczonych Stowarzyszeniu Mazowiecka Akademia Lekkoatletyczna w Mławie 
w drodze konkursu ofert w kwocie 3 000,00zł - uchwała Zarządu Powiatu 
Mławskiego Nr 913/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
w 2018 roku. z dnia 14.02.2018r. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania 
ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 
roku. 
Zarząd Powiatu powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia w 2018 roku w następującym składzie: 
1) Barbara Gutowska - Wicestarosta; 
2) Cezary Kądrzycki - Sekretarz Powiatu; 
3) Katarzyna Miłobędzka - Zastępca Dyrektora 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 930/2018. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania 
ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych w 2018 roku. 
Zarząd Powiatu powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w 
otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku w następującym składzie: 
1) Barbara Gutowska - Wicestarosta; 
2) Cezary Kądrzycki - Sekretarz Powiatu; 
3) Katarzyna Miłobędzka - Zastępca Dyrektora 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 931/2018. 

15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie określenia 
zadań i wysokości środków PFRON, przeznaczonych na te zadania dla Powiatu 
Mławskiego na 2018 rok. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 
w w/w sprawie i postanowił wnieść pod obrady XXXII Sesji. 

16. Rozpatrzenie wniosku Kierownika Schroniska MAR-KOT w Miączynie Dużym 
w sprawie udzielenia pomocy bezdomnym w postaci dofinansowania w wys. 
5 000,00zł na zakup opału. 
Po zapoznaniu z wnioskiem Zarząd Powiatu przyjął działanie częściowego wsparcia 
bezdomnych w powiecie mławskim polegające na pokryciu kosztów zakupu opału w 
kwocie 2 500,00zł, niezbędnego do ogrzewania Schroniska „MAR-KOT", Miączyn 
Duży 26, 06-550 Szreńsk prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu 
„MAR-KOT" z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim 05-850, ul. Mikołaja Kopernika 2, 
podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 932/2018. 

17. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego PSP w Mławie o pomoc w zakupie 
nagród w kwocie 1 000,00zł dla uczestników Eliminacji Powiatowych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się 9 marca 2018 roku. 
W turnieju biorą udział dzieci w 3 grupach wiekowych: szkoła podstawowa, 
gimnazjum, ponadgimnazjalna. 



Zarząd Powiatu w ramach promocji Powiatu Mławskiego postanowił zakupić nagrody 
rzeczowe za kwotę 1 000,00zł dla uczestników Eliminacji Powiatowych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Współorganizatorem w/w Turnieju 
będzie Powiat Mławski. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności budżetowych z tytułu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 933/2018 w sprawie umorzenia należności 
budżetowych z tytułu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 934/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Powiatu Mławskiego na 2018 rok. 

20. 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 935/2018 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2018. 

21. Sprawy różne 
W punkcie tym nie było wniosków i pytań. 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu zamknął sto trzydzieste 
piąte posiedzenie Zarządu. 

2018 rok. 

Podpisy członków Zarządu: 

Włodzimierz Wojnarowski. 

Barbara Gutowska 

Marcin Burchacki 

Michał Stefan Danielewic 

Marek Wiesław Linkowski 
Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
08 .03 .2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 135/2018 
z dnia 07.03.2018 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 7 marca 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Włodzimierz A. Wojnaifdwski 

Barbara Gutowska * 

Marcin Burchacki 

Michał Stefan DanieleWicz./.'^ 

Marek Wiesław Linkowski J 


