
Br. 0022.8.2018 
Protokół Nr 136/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 21 marca 2018 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 135/2018. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 135/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 7 marca 2018 roku. 

3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami o wyrażenie zgody na zmianę planu wydatków środków własnych 
na rok 2018 w dziale 700, rozdziale 70005, polegającej na zwiększeniu planu 
wydatków w § 4590 - kary i odszkodowana na rzecz osób fizycznych o kwotę 
7 000,00zł. 
Pan Stanisław Michaluk - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na 
zmianę planu wydatków środków własnych na rok 2018 w dziale 700, rozdziale 
70005, polegającej na zwiększeniu planu wydatków w § 4590 - kary i odszkodowana 
na rzecz osób fizycznych o kwotę 7 000,00zł. 
Zwiększenie wydatków w § 4590 jest konieczne do zapłaty odszkodowania za grunty 
nabyte przez Powiat Mławski na mocy decyzji Wójta Gminy Szreńsk, 
zatwierdzających podziały nieruchomości. Powiat Mławski nabył grunty 
przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych: 
- działkę nr 185/1 o pow. 0,0041 ha położoną we wsi Przychód, kwota odszkodowania 
- 580,00zł 
- działkę nr 157/1 o pow. 0,499 ha położoną we wsi Miączyn Duży, kwota 
odszkodowania - 19 080,00zł. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków w dziale 700, 
rozdziale 70005§ 4590 o kwotę 7 000,00zł. Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna 
budżetu powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, specjalności i form kształcenia 
nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane. 
Zarząd Powiatu ustalił na rok 2018 plan dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, specjalności i form kształcenia nauczycieli, 
na które dofinansowanie jest przyznawane, podejmując w tej sprawie uchwałę 
Nr 936/2018. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 890/2018 Zarządu Powiatu 
Mławskiego w sprawie określenia wysokości dotacji dla szkól publicznych 
i niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki oraz dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny 
lub nauki w roku budżetowym 2018 w Powiecie Mławskim z dnia 19.01.2018r. 
Zarząd Powiatu dokonał zmiany uchwały Nr 890/2018 Zarządu Powiatu Mławskiego 
w sprawie określenia wysokości dotacji dla szkól publicznych i niepublicznych, 
w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dla szkół 



niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki w roku 
budżetowym 2018 w Powiecie Mławskim z dnia 19.01.2018r., podejmując w tej 
sprawie uchwałę Nr 937/2018. 
Ustalenie liczby oddziałów oraz kierunków kształcenia na rok szkolny 2018-2019. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia przedstawiła 
propozycje dot. liczby oddziałów oraz kierunków kształcenia na rok szkolny 2018-
2019. 
Pan Michał Danielewicz - Członek Zarządu nawiązując do wypowiedzi Pani Dyrektor 
Wydziału Edukacji i Zdrowia oznajmił, że dyrektorzy szkół znajdują się w bardzo 
trudnej sytuacji, ponieważ łatwiej jest zatrudniać nauczycieli niż ich zwalniać. Należy 
podjąć decyzję - czy dokonujemy podziału na grupy i dokładamy środki, czy 
zmniejszamy zatrudnienie? 
Zapytał: 
- o ile zmniejszamy ilość oddziałów w porównaniu do ubiegłego roku? 
Kończąc wypowiedź oznajmił, ze jest za tym, aby nie zmniejszać ilości uczniów w 
oddziałach. 
Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta poinformowała, że z dokonanej analizy 
wynika, ze zabraknie godzin dla nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego i 
wychowania fizycznego. 
Oznajmiła, że subwencja zostanie zwiększona na szkoły, w których są oddziały 
branżowe ale tylko dla zawodników deficytowych na rynku pracy. 
Pani wicestarosta zwróciła uwagę, ze odnotowano przypadki (I LO), gdzie 
nauczyciele przewidując sytuację zapisują się do związków zawodowych „Solidarność 
Oświaty" i po uzyskaniu funkcji staja się nauczycielami chronionymi, których nie 
można zwolnić. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu zapytała: 
- dlaczego w oddziałach branżowych planuje się 28 osób w oddziale zakładając 
podział na grupy (ZS Nr 1)?. Czy wobec tego ogólne kształcenie też przewidziane jest 
w grupach? 
Stwierdziła, że liczba uczniów w oddziałach branżowych winna być taka sama jak w 
technikach i liceach - czyli 24. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia odpowiadając na 
pytanie Pana Michała Danielewicza - Członka Zarządu poinformowała, że na rok 
szkolny 2018/2019 zaplanowano utworzenie 28 oddziałów, o jeden mniej aniżeli w 
roku szkolnym 2017/2018. 
Pani Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia oznajmiła, że ilość oddziałów i uczniów 
została ustalona w porozumieniu z dyrektorami szkół i uwzględnieniu propozycji 
dyrektorów. 
Zarząd Powiatu ustalił w porozumieniu z Panią Bożena Tomkiel - Dyrektorem 
Wydziału Edukacji i Zdrowia i z dyrektorami szkół liczbę oddziałów oraz ogólną 
liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019 
prowadzonych przez powiat mławski: 
I. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży: 
1) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie: 



Technikum Nrl im. Jerzego Ciesielskiego 
- technik budownictwa, liczba oddziałów kl. I - lA, liczba uczniów kl. 1 - 1 2 , 
- technik robót wykończeniowych w budownictwie, liczba oddziałów kl. I - '/2, 

liczba uczniów kl. I - 12, 
- technik informatyk, liczba oddziałów kl. I - 2, liczba uczniów kl. I - 48, 
- technik elektryk, liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24, 
- technik organizacji reklamy, liczba oddziałów kl. I - Vi, liczba uczniów kl. I - 12, 
- technik ochrony środowiska, liczba oddziałów kl. I - Vi, liczba uczniów kl. 1 - 1 2 . 

Razem: liczba oddziałów kl. 1 - 5 , liczba uczniów kl. 1 - 1 2 0 . 
2) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie 
Technikum Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej 

- kelner, liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24, 
- technik żywienia i usług gastronomicznych, liczba oddziałów kl. I - 1, liczba 
uczniów kl. I - 24, 

- technik hotelarstwa, liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24, 
- technik logistyk, liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24, 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr2 im. Antoniny Mrozowskiej 
- kucharz (klasa integracyjna), liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 20. 

Razem: liczba oddziałów kl. 1 - 6 , liczba uczniów kl. I - 156. 
3) Zespół Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie 
III Liceum Ogólnokształcące , liczba oddziałów kl. 1 - 2 , liczba 
uczniów kl. I - 48, 
Technikum Nr 3 

- technik elektronik, liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24, 
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 

- wielozawodowa, liczba oddziałów kl. 1 - 3 , liczba uczniów kl. I - 84. 
Razem: liczba oddziałów kl. 1 - 5 , liczba uczniów kl. I - 116. 
4) Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r. w Mławie 
II Liceum Ogólnokształcące, liczba oddziałów kl. I - 4, liczba uczniów kl. I - 96, 
Technikum nr 4 

- technik ekonomista, liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24, 
- technik handlowiec, liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24. 

Razem: liczba oddziałów kl. 1 - 6 , liczba uczniów kl. 1 - 1 4 4 . 
5) I Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Mławie, liczba oddziałów kl. I 
- 1, liczba uczniów kl. I - 24. 
Ogółem - liczba oddziałów kl. I - 28, liczba uczniów kl. I - 680. 
II. Szkoły dla dorosłych: 
Zespół Szkół Nr 2 w Mławie 
Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych), liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów 
kl. 1 - 2 4 . 
III. Szkoły specjalne: 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mławie 
Przedszkole Specjalne, liczba oddziałów kl. I - 3 grupy, 
Szkoła Podstawowa Specjalna, liczba oddziałów kl. I - 1, 
PdP, liczba oddziałów kl. I - 1. 
Razem: liczba oddziałów kl. I - 6. 
Liczba uczniów w klasach pierwszych na rok szkolny 2018/2019 stanowi: w liceum 
ogólnokształcącym i technikum po 24 uczniów, natomiast w branżowej szkole 
I stopnia - 28 uczniów. W szkołach specjalnych liczbę uczniów ustala się zgodnie 
z przepisami dot. ramowych statutów szkół. Liczba uczniów klas pierwszych 



w szkołach specjalnych uwarunkowana jest ilością otrzymanych skierowań do 
kształcenia specjalnego. 

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie o wyrażenie zgody na 
przedłużenie umowy najmu dachu pod antenę telefonii komórkowej operatora PLAY 
ze Spółką P4 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na kolejne 3 lata. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Ewy Wojtali - Dyrektora Bursy 
Szkolnej w Mławie w przedmiotowej sprawie. 

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie o wyrażenie zgody na 
zawarcie umowy na 10 lat na wynajęcie miejsc postojowych na parkingu Bursy 
Szkolnej przy ul. Lelewela w Mławie. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Pani Ewy Wojtali - Dyrektora Bursy Szkolnej w 
Mławie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy na okres 3 lat na 
wynajęcie miejsc postojowych na parkingu Bursy Szkolnej przy ul. Lelewela w 
Mławie dla pracowników i klientów Prokuratury Rejonowej w Mławie w związku 
z ustnie złożoną ofertą Spółki Cywilnej z Sadłowa. 

9. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego; 
• zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady Powiatu 
Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXII Sesji. 

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

Sporządziła: 
Joanna Marc inkowska 
23.03.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 136/2018 
z dnia 07.03.2018 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 21 marca 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Włodzimierz A. Wojrj^ 

Barbara Gutowska 

Marcin Burchacki 

Michał Stefan Daniel^wic 

Marek Wiesław Linkowski.. 


