
Br. 0022.10.2018 
Protokół Nr 138/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 12 kwietnia 2018 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 136/2018. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 137/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 28 marca 2018 roku. 

3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie o przyznanie dodatkowych środków 
na zwiększenie wydatków dla zadania inwestycyjnego, współfinansowanego ze 
środków EFRR w ramach RPOWM na lata 2014-2020: „Poprawa spójności 
komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i 
wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W 
droga krajowa nr 7 - Dąbek- Konopki na odcinku od km 00+000,00 do km 9+ 813,00 
wraz z remontem mostu na rzece Dunaj czyk w m. Konopki - poprawa 
bezpieczeństw". 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że po 
przeprowadzeniu procedury przetargowej dla w/w zadania inwestycyjnego najniższa 
oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki 
wyniosła:8.836.346,58zł. Brakująca kwota dla wykonawcy usług budowlanych 
ustalona w harmonogramie, stanowiącym załącznik do umowy z Województwem 
Mazowieckim wynosi: 2.447.946,89zł. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Leszka Ślubowskiego i Dyrektora PZD w 
Mławie i wyjaśnieniami Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu 
Zarząd Powiatu przyznał dodatkowe środki w wys. 2.447.946,89zł na zwiększenie 
wydatków dla zadania inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków EFRR w 
ramach RPOWM na lata 2014-2020: „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią 
drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu 
mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 -
Dąbek- Konopki na odcinku od km 00+000,00 do km 9+ 813,00 wraz z remontem 
mostu na rzece Dunaj czyk w m. Konopki - poprawa bezpieczeństw". Źródłem porycia 
będą wolne środki. 

4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przydłużenia umowy dzierżawy z Państwem 
Dokonano anomizacji danych osobowych zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 
27.10.2016r. zamieszkałymi w Bogurzynie. 
Pan Stanisław Michaluk - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, że Państwo Dokonano anomizacji danych osobowych zgodnie z§ 5 ust. 

4 i 5 Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r. ZWrÓCi l i s i ę do Zarządu Powiatu Z 

prośbą o przedłużenie umowy dzierżawy działki oznaczoną w ewidencji gruntów 
numerem 209/14 położoną w Bogurzynie. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie działki nr 209/14, której właścicielem 
jest Powiat Mławski na okres 3 lat - od dnia 01.05.2018r. do 30.04.202lr. 
Przedmiotową nieruchomość Dzierżawcy Dokonano anomizacji danych osobowych zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 

Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r. przeznaczą na Ogród przydomowy beZ 
dokonania trwałych nasadzeń. Czynsz z tytułu dzierżawy wynosi 236,00zł. 



Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie 
o zwiększenie środków na bieżące utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na 
rok 2018. 
Pani Joanna Tańska - Dyrektor ZOW w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z 
prośbą o zwiększenie środków na bieżące utrzymanie Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej na rok 2018. 
Poinformowała, że przeprowadzona analiza budżetu placówki na rok 2018 wykazała 
braki finansowe na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (środki 
własne) w łącznej wysokości 24 000,00zł. 
Zmniejszenie o 5% wydatków rzeczowych z zakładanego projektu budżetu OIK na 
rok 2018 skutkuje brakiem środków finansowych na pokrycie zobowiązań 
wynikających między innymi z tytułu opłat za odpady komunalne, podatek od 
nieruchomości, zakup energii, ubezpieczenie i usługi pozostałe. 
Ponadto powiedziała: „Z uwagi na trudną sytuację finansową zwróciłam się z prośbą 
0 dofinansowanie OIK do wójtów gmin: Szydłowo, Wiśniewo, Wieczfnia Kościelna 
1 Lipowiec Kościelny. Na chwilę obecną jeszcze nie wiem, czy gminy zechcą 
wesprzeć placówkę. Wspólnie ze stowarzyszeniem przygotowaliśmy dwa projekty, 
które zostaną złożone w związku z konkursem ogłoszonym przez Marszalka 
Województwa Mazowieckiego. Część zadań będzie można realizować w ramach 
projektów. 
RODO wchodzi od maja br. Pracownik realizujący zadania związane z ochroną 
danych osobowych musi być zatrudniony na etacie. Obecnie w jednostce zatrudniony 
jest 1 pracownik, który prowadzi kadry, sekretariat i kasę. Obawiam się, że będzie 
konieczność zatrudnienia pracownika na Vi etatu." 
Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta powiedziała: „ZOW - to jest cały zespół 
problemów - z jednej strony są problemy z mieszkańcami, ponieważ sytuacja 
osób trafiających do mieszkania chronionego jest bardzo skomplikowana. 
Z drugiej strony - ciągle słyszymy o problemie braku środków finansowych, a 
szczególnie niedofmansowaniu Specjalistycznego Ośrodka Pomocy. Co roku Pani 
Dyrektor ZOW zwraca się z prośbą o dofinansowanie do gmin - różnie gminy się do 
tego ustosunkowują. W ubiegłym roku miasto Mława przekazało kwotę w wys. 
20 000,00zł i dwie gminy po 3 000,00zł. Do tego wszystkiego dochodzi problem 
„substancji" mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Słowackiego 18. 
Na jednym z posiedzeń Zarządu Powiatu rozmawialiśmy na temat zmiany zasad 
ustalania czynszu za wynajem lokali, uwzględniających wydzielenie funduszu 
remontowego. Fundusz remontowy jest tworzony przy własności, jeżeli jest najem -
można wprowadzić fundusz remontowy, ale zachodzi potrzeba aneksowania 
wszystkich umów. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr XIV/89/2012 Rady Powiatu 
Mławskiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Mławskiego najwyższy czynsz wynosi 
4,20zł. Czynsz odpowiednio jest zmniejszany w zależności od jakości lokalu 
mieszkalnego i lokalizacji. 
Dla lokali w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 18, pozostających w 
trwałym zarządzie Zespołu Ośrodków Wsparcia stawki czynszu są następujące: 
- 11 lokali - 3,57zł/za m2, 
- 8 lokali-3,21zł/zam2 . 
W nieście Mława uśredniony czynsz wynosi 8,44zł/za m2." 
Pan Michał Danielewicz - Członek Zarządu zapytał: 
- jakie opłaty ponoszą lokatorzy? 
Pani Joanna Tańska - Dyrektor ZOW w Mławie powiedziała: „Lokatorom budynku 
mieszkalnego przy ul. Słowackiego 18 do czynszu doliczana jest opłata za zużycie 



energii elektrycznej na klatkach schodowych i piwnicach, oplata za zużycie wody 
oraz opłata za wywóz śmieci. Jeśli chodzi o ogrzewanie - lokatorzy we własnym 
zakresie kupują opał i opalają mieszkania piecami." 
Pan Michał Danielewicz - Członek Zarządu powiedział: „Nie trzeba wydzielać 
funduszu remontowego. Można podwyższyć czynsz i wydzielić część kwoty na 
remonty". 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu powiedziała: „Utworzenie takiego 
funduszu jest zasadne z tego punktu widzenia, że my wiemy ile tego funduszu jest i za 
jaką kwotę można przeprowadzić remont." 
Pani Joanna Tańska - Dyrektor ZOW w Mławie powiedziała: „Budynek przy 
ul. Słowackiego 18 jest bardzo stary i wymaga przeprowadzenia remontu - wymiana 
pionów kanalizacyjnych i stropów." 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu powiedział: 
„W budynku została wymieniona stolarka okienna, pokrycie dachowe, poza tym 
budynek zyskał nową elewację. Może należy zastanowić się nad sprzedażą mieszkań 
lub całego budynku?" 
Pani Joanna Tańska - Dyrektor ZOW w Mławie powiedziała: „Wszystkich lokali 
mieszkalnych jest 19. Nie ma możliwości wydzielenia wszystkich lokali, ponieważ 
niektóre są przechodnie ze wspólną częścią korytarza. Podejmując decyzje 
o sprzedaży lokali mieszkalnych należy wziąć pod uwagę, że utworzona zostanie 
wspólnota a wówczas powiat nie będzie miał decydującego głosu przy podejmowaniu 
decyzji. Bardzo trudno rozmawia się z lokatorami. Ostatnie spotkanie miało miejsce 
w ubiegłym tygodniu i odbywało się w asyście policji." 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu powiedziała: „Zmniejszenie o 5% 
wydatków rzeczowych z budżetu OIK na rok 2018 daje kwotę w wys. 5 000,00zł." 
Pani Joanna Tańska - Dyrektor ZOW w Mławie powiedziała: „5% do budżetu 
wyjściowego z ubiegłego roku, który był niedoszacowany". 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu powiedziała: „Nie chce teraz mówić na 
temat niedoszacowania, bo wiem z czego ono wynika. Jakie wydatki były w ubiegłym 
roku i jakie zostały poniesione? Na koniec 2017 roku zostały środki w wys. 
13 000,00zł, które Pani Dyrektor ZOW w Mławie odprowadziła na wolne środki. 
Zmniejszenie o 5% wydatków rzeczowych daje kwotę w wys. 5 000,00zł, a Pani 
Dyrektor wnioskuje o 24 000,00zł". 
Pani Joanna Tańska - Dyrektor ZOW w Mławie powiedziała: „W ubiegłym roku 
otrzymałam wsparcie z samorządów gminnych." 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu powiedziała: „Proszę przedstawić jakie w 
tej chwili są potrzebne środki finansowe, żeby uregulować zobowiązania z tytułu opłat 
za odpady komunalne, podatek od nieruchomości, zakup energii, ubezpieczenie?" 
Pani Joanna Tańska - Dyrektor ZOW w Mławie powiedziała: „Ja nie powinnam 
występować do gmin o środki finansowe, bo zadaniem gmin nie jest prowadzenie 
OIK. Zadaniem powiatu jest prowadzenie OIK. Jeżeli dyrektor szkoły średniej nie ma 
w swoim budżecie środków finansowych na opłaty to zwraca się do powiatu nie do 
gminy." 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu powiedziała: „Proszę przedstawić: 
- jakie są koszty utrzymania OIK bez lokatorów i bez tej drugiej części? 

- jakie w tej chwili są potrzebne środki finansowe, żeby uregulować zobowiązania z 
tytułu opłat za odpady komunalne, podatek od nieruchomości, zakup energii, 
ubezpieczenie?" 
Pani Joanna Tańska - Dyrektor ZOW w Mławie powiedziała: „Przeprowadzając 
analizę finansową z Panią księgową w miesiącu styczniu br. wyliczyłam, że na 
uregulowanie w/w zobowiązań do końca roku brakuje środków w wys. 24 000,00zł". 



Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu powiedziała: „Może należy wystąpić 
do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o środki, ale najpierw należy 
przeprowadzić analizę budżetu w zakresie kosztów. Dotacji nie starcza, żeby pokryć 
wydatki bieżące." 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu powiedział: 
„Należy zastanowić się nad określeniem wysokości funduszu remontowego 
i przeprowadzić ocenę stanu technicznego budynku mieszkalnego przy 
ul. Słowackiego 18 i wyliczyć: jakie poniesione zostały koszty remontowe na 
przestrzeni kilkunastu lat, jakie są potrzeby w tym zakresie ? Ponadto proszę wyliczyć 
jakie są potrzebne środki finansowe na uregulowanie bieżących zobowiązań z tytułu 
opłat za odpady komunalne, podatek od nieruchomości, zakup energii, ubezpieczenie 
z podziałem na źródła." 
Zarząd Powiatu zobowiązał Panią Joannę Tańską - Dyrektora ZOW w Mławie do: 
- wyliczenia kosztów remontowych jakie zostały do tej pory poniesione; 
- przedstawienia potrzeb remontowych; 
- wyliczenia wysokości środków finansowych na uregulowanie bieżących zobowiązań 
z tytułu opłat za odpady komunalne, podatek od nieruchomości, zakup energii, 
ubezpieczenie z podziałem na źródła. 

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PCPR w Mławie o utworzenie nowego rozdziału 
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych § 233 w związku z koniecznością 
finansowania wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka pochodzącego z 
terenu powiatu mławskiego w Interwencyjnym Ośrodku Adopcyjnym w Otwocku 
oraz dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2018 rok. 
Po zapoznaniu z wnioskiem, którego treść przedstawiła Pani Urszula Krajewska -
Dyrektor PCPR w Mławie Zarządu Powiatu wyraził zgodę na utworzenie nowego 
rozdziału 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych § 233 w związku 
z koniecznością finansowania wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka 
pochodzącego z terenu powiatu mławskiego w Interwencyjnym Ośrodku Adopcyjnym 
w Otwocku oraz dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2018 rok na 
ogólną kwotę 39 468,83zł. 

7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
• przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Mławie za rok 2017; 
• przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Mławskim na lata 2018 - 2020; 
• przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Mławskim za rok 

2017; 
• zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2018 rok. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady Powiatu 
Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXIII Sesji. 

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie o dokonanie zmian w planie finansowym 
polegające na wprowadzeniu do planu wydatków w roku 2018 dochodów z tytułu 
otrzymanych darowizn w roku 2017 w kwocie 18.800,00 zł, które nie zostały 
wprowadzone do planu dochodów i wydatków w 2017r. 
Na wniosek Pani Marleny Watemborskiej - Dyrektora Centrum Administracyjnego do 
Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie Zarząd Powiatu 
dokonał zmian w planie finansowym polegających na wprowadzeniu do planu 
wydatków w roku 2018 dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w roku 2017 w 



kwocie 18.800,00 zł, które nie zostały wprowadzone do planu dochodów i wydatków 
w 2017r. 
Wskazane wyżej środki zgodnie z wolą darczyńców powinny być przeznaczone na 
potrzeby wychowanków, jednakże z powodu wysokiego kosztu utrzymania 
wychowanka jaki wychodził za rok 2017 zostały przesunięte do wykorzystania na cele 
wskazane przez darczyńców do wykorzystania w roku 2018 zgodnie z ich wolą. 

9. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
• zmiany wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg 

powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Mławskiego; 
• wyrażenia zgody i zagwarantowania środków na realizację inwestycji 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 - aktualizacja dokumentacji technicznej w zakresie 
branży elektrycznej - Etap II". 

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

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury o wprowadzenie zmian 
w budżecie Powiatu Mławskiego na rok 2018 dot. zadania inwestycyjnego 
„Przebudowa drogi powiatowej 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne -
dokumentacja" poprzez zmniejszenie środków własnych w wysokości 50 000,00 zł po 
stronie wydatków o kwotę 10 517,00 zł do kwoty 39 483,00 zł oraz zmniejszenie 
pomocy finansowej w wysokości 50 000,00 zł Gminy Stupsk po stronie dochodów i 
wydatków o kwotę 10 517,00 zł do kwoty 39 483,00 zł. 
Pan Janusz Wiśniewski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformował, że 
w budżecie Powiatu Mławskiego na 2018 rok na zadanie „Przebudowa drogi 
powiatowej 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne - dokumentacja" zostały 
zaplanowane środki w wys. 100 000,00zł przy współfinansowaniu 50% Gminy Stupsk 
tj. 50 000,00zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na przedmiotową dokumentację 
podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji na kwotę 78 966,00zł. Stąd powstaną 
oszczędności środków własnych w kwocie 10 517,00zł oraz przy 50% 
współfinansowaniu Gminy Stupsk nastąpi zmniejszenie pomocy finansowej o kwotę 
10 517,00zł. 
W związku z powyższym zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie 
Powiatu Mławskiego na rok 2018 dot. w/w zadania inwestycyjnego poprzez 
zmniejszenie środków własnych w wysokości 50 000,00 zł po stronie wydatków 
o kwotę 10 517,00 zł do kwoty 39 483,00 zł oraz zmniejszenie pomocy finansowej 
w wysokości 50 000,00 zł Gminy Stupsk po stronie dochodów i wydatków o kwotę 
10 517,00 zł do kwoty 39 483,00 zł. 
Łączna wartość zadania po zmianach wyniesie 78 966,00 zł w tym pomoc finansowa 
Gminy Stupsk wyniesie 39 483,00 zł. Powstałą oszczędność środków własnych w 
kwocie 10 517,00 zł proponuje się przeznaczyć na nowe zadanie inwestycyjne 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 -
aktualizacja dokumentacji technicznej w zakresie branży elektrycznej - Etap II". 



Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu 
Mławskiego na rok 2018 dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej 
2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne - dokumentacja" przedstawionych przez 
Pana Dyrektora Wydziału Infrastruktury. 

11. Zaopiniowanie projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 
projektów decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował: 
1) Projekty decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

• Przebudowa drogi gminnej Rydzyn Szlachecki - Mączewo, nr ewid. działki 
214 Rydzyn Szlachecki Gmina Strzegowo; 

• Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Andersa i Wólka w Mławie, 
etap I (ul. Płońska i ul. Szreńska), nr ewid. działki 1492 Mława; 

• Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Andersa i Wólka w Mławie, 
etap I (ul. Podmiejska i ul. Batalionów Chłopskich, ul. A.Bienia, 
ul. B.Malinowskiego), nr ewid. działki 1576/121 Mława; 

• Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Andersa i Wólka w Mławie, 
etap I (ul. Podmiejska i ul. Batalionów Chłopskich, ul. Szreńska), nr ewid. 
działki 1411 Mława; 

• Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Andersa i Wólka w Mławie, 
etap I (ul. Szreńska ul. Płońska), nr ewid. działki 1492, 1576/21 Mława; 

• Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Andersa i Wólka w Mławie, 
etap I (ul. Szreńska, droga gminna bez nazwy), nr ewid. działki 121 Mława. 

2) Projekty decyzji o warunkach zabudowy: 
• Wójta Gminy Strzegowo - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, nr ewid. działki 189 Czarnocinek; 
• Wójta Gminy Strzegowo - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

oraz budynku gospodarczo-garażowego, nr ewid. działki 559/7 Strzegowo-
Osada; 

• Burmistrza Miasta Mława - Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, nr ewid. działki 44 Mława. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Lipowiec Kościelny gruntu 
stanowiącego pas drogowy drogi powiatowej Nr 2301 Zawady - Lipowiec Kościelny 
- Kęczewo na terenie Gminy Lipowiec Kościelny. 
Zarząd Powiatu oddał w użyczenie na okres od 12.04.2018r. do 12. 04.2028 r. Gminie 
Lipowiec Kościelny -grunt stanowiący pas drogi powiatowej Nr 2301W Zawady -
Lipowiec Kościelny - Kęczewo o długości 30 m2 w miejscowości Niegocin 
„skrzyżowanie z droga gminną G230201 W". 
Użyczenie gruntu w/w drogi powiatowej nastąpi w celu realizacji przez Gminą 
Lipowiec Kościelny zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi nr G230201W 
w miejscowości Niegocin, na działkach ewidencyjnych 586 w obrębie wsi Niegocin 
i 508/2 w obrębie wsi Zawady, w ramach którego będzie wchodzić: odwodnienie oraz 
poprawa nawierzchni drogi". Zasady, terminy, wzajemne zobowiązania dotyczące 
zakresu prac, odbioru i przekazania majątku zostaną określone w umowie zawartej 
pomiędzy Powiatem Mławskim - Powiatowym Zarządem Dróg, a Gminą Lipowiec 
Kościelny. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 949/2018. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy 
Dzierzgowo w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej 
przebiegu. 



Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Gminy Dzierzgowo 
sprawie zaliczenia drogi „Brzozowo Maje - przez miejscowość" na odcinku od drogi 
powiatowej nr 236IW Szemplino - (granica województwa)- Brzozowo - Maje -
Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki przez miejscowość Brzozowo - Maje" do 
działki nr ew. 78, obręb Brzozowo - Maje, długość drogi 0,450 km do kategorii grogi 
gminnej oraz ustalenia jej przebiegu, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 950/2018. 

14. Zapoznanie się z treścią petycji mieszkańców miejscowości Doziny o uwzględnienie 
w planach inwestycyjnych wykonanie pobocza w formie chodnika dla pieszych 
w m. Doziny przez którą przechodzi droga powiatowa nr P4640W. 
Po zapoznaniu się z petycją z dnia 21 marca 2018 roku, której treść przedstawił 
Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu - Zarząd Powiatu widzi 
potrzebę wykonania pobocza w formie chodnika dla pieszych w m. Doziny przez 
którą przechodzi droga powiatowa nr P4640W, jednak na chwilę obecną zadanie nie 
może być przyjęte do realizacji z uwagi na brak środków finansowych. 
Powyższe zadanie zostanie rozpatrzone przy opracowaniu projektu budżetu powiatu 
mławskiego na 2019 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2018 r. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 951/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Powiatu Mławskiego na 2018 r. 

16. 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 952/2018 1. w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2018. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Komendantowi Powiatowemu 
Państwowej Straży Pożarnej w Mławie do wystąpienia o dotację z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
Zarząd Powiatu upoważnił Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Mławie do wystąpienia o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie przyznania dotacji na 
realizację zadania z zakresu likwidacji poważnych awarii, przeciwdziałania 
nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska pod nazwą „Zakup nowych ubrań typu 
NOMEX", podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 953/2018. 

18. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Mławie o zabezpieczenie 
w planie finansowym na 2018 rok środków w kwocie 42 500,00zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie do zakupu i wyposażenia pojazdu służbowego. 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan 
Artur Ryfiński - Komendant Powiatowy Policji w Mławie zwrócił się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o zabezpieczenie w planie finansowym na 2018 rok środków w 
kwocie 42 500,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu i wyposażenia 
pojazdu służbowego. Komendant Główny Policji na powyższy zakup przeznacza 50% 
kwoty wartości pojazdu. 
Zarząd Powiatu decyzje w przedmiotowej sprawie postanowił podjąć w terminie 
późniejszym na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu. 

19. Zaopiniowanie projekt Oświadczenia Rady Powiatu Mławskiego w sprawie wyrażenia 
poparcia dla Stanowiska Rady Miasta Mława dot. Projektu Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Mazowieckiego w 2024. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt Oświadczenia Rady Powiatu 
Mławskiego będący przedmiotem obrad XXXIII Sesji. 



20. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na realizację zadania 

związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków nawałnic. 
• udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława. 

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

21. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdania 
z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok. 
Po zapoznaniu się z projektem uchwały, której treść przedstawiła Pani Bożena 
Tomkiel - Dyrektor Wydziały Edukacji i Zdrowia Zarząd Powiatu podjął uchwałę 
Nr 954/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdania 
z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji (petycja wielokrotna). 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
dnia 28 marca 2018r. do Zarządu Powiatu Mławskiego i Rady Powiatu Mławskiego 
złożona została petycja w przedmiocie uruchomienia zwiększonej liczby grup 
językowych i wychowania fizycznego w stosunku do liczby klas - co najmniej 9 w 
każdym poziomie. Petycja została Wniesiona przez /Dokonano anonimizacji danych osobowych, 
zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r. Wyłączenie Jawności 
w związku z brakiem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach/ 

Dnia 06 kwietnia 2018r. /Dokonano anonimizacji danych osobowych, zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do 

Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r. Wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o której 

mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach/ złożyli do Rady Powiatu Mławskiego i Zarządu Powiatu 
Mławskiego petycję, której przedmiot dotyczy tej samej sprawy. 
W związku z zapisami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. 
z 2017,. poz. 1123 ze zm.) jeśli w ciągu miesiąca od otrzymania przez podmiot 
właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej 
sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne 
rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). Art. 2 w/w ustawy mówi, że na stronie 
internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go 
obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłużej niż 2 
miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu powiedziała: „W 2017 roku do oświaty 
dołożyliśmy kwotę w wys. 540tys. zł. W 2018 roku subwencja oświatowa wynosi 
2 min 908tys. zł, plan 3 min 457tys. zł. bez podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. 
W roku 2018 dołożymy do oświaty 600tys. zł. Gdybyśmy zwiększyli liczbę grup 
językowych i wychowania fizycznego w stosunku do liczby klas - co najmniej 
9 w każdym poziomie we wszystkich szkołach prowadzonych przez powiat daje to 
kwotę ok. 1 min zł." 
Zarząd Powiatu zarządził łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna) 
w przedmiocie liczebności grup językowych i wychowania fizycznego w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, podejmując w tej 
sprawie uchwałę Nr 955/2018. 
Ponadto wskazał okres oczekiwania na dalsze petycje - 1 miesiąc, licząc od dnia 
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie. 



23. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie o wyrażenie zgody na 
przesunięcie z rezerwy oświatowej środków finansowych w wys. 17 726,00zł i 
dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2018 rok. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Pani Anety Zawadzkiej - Dyrektora ZS Nr 2 w 
Mławie wyraził zgodę na przesuniecie z rezerwy oświatowej środków finansowych w 
wys. 17 726,00zł i dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2018 rok. 
Środki zostaną wykorzystane na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela 
i pracownika obsługi. Kwota powyższa była zabezpieczona w planie finansowym na 
rok 2018. 

24. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOSW w Mławie o dokonanie zmian w planie 
finansowym wydatków na rok 2018. 
Pani Katarzyna Drozdowska - Dyrektora SOSW w Mławie zwróciła się do Zarządu 
powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków na rok 2018 
w następujący sposób: 
- zwiększenie wydatków: Dział 801, rozdział 85403, § 4300 - Zakup usług 
pozostałych - 42 000,00zł. 
Ponadto powiedziała: „Do tej pory w internacie Ośrodka przebywało 30 uczniów, 
obecnie - 16. Przy konstruowaniu budżetu Ośrodka środki zostały podzielone 
alokacją, stad wynika niedobór. Środki w budżecie na rok 2018 są niewystarczające na 
pokrycie zobowiązań finansowych za wyżywienie oraz media w internacie." 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu zapytał: 
- co spowodowało, że dzieci ubyło w internacie ? 
Pani Katarzyna Drozdowska - Dyrektora SOSW w Mławie powiedziała: „Coraz w 
większym stopniu gminy dofinansowują dowozy dzieci do Ośrodka. Rodzice 
podpisują umowy z wójtami i gminy zwracają koszty dowozu. Starsza młodzież do 
szkoły dojeżdża komunikacją publiczną." 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu powiedział: „Do końca 
roku brakuje 42 000,00zł. Jakie w tej chwili są potrzebne środki finansowe, żeby 
uregulować zobowiązania za wyżywienie oraz media w internacie?" 
Pani Katarzyna Drozdowska - Dyrektora SOSW w Mławie powiedziała: „Rachunek 
za m-c marzec wynosi 5 000,00zł." 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu powiedziała: „Rachunek za internat 
SOSW wystawia Bursa Szkolna. Przy 16 uczniach koszty są niższe jeśli chodzi 
o wyżywienie. W jaki sposób Bursa Szkolna obciąża SOSW kosztami za zużycie 
energii? W następnym tygodniu przyjże się rachunkom za energię elektryczną, 
ponieważ są nieprawidłowo wystawiane. Ten problem zgłaszały jednostki takie jak: 
ILO, ZS Nr 1." 
Pani Katarzyna Drozdowska - Dyrektora SOSW w Mławie powiedziała: „1/4 wydatku 
Bursy Szkolnej ponosi SOSW w Mławie. Jeśli chodzi o energię elektryczną - pewnie 
jakieś oszczędności z tego tytułu wynikają, ale nie do końca, bo czy na świetlicy 
przebywa 5 uczniów czy 15 to te same światła się palą i gra ten sam telewizor. Na 
pewno są jakieś oszczędności jeśli chodzi o zużycie wody. Umowa z Bursą Szkolną 
została zawarta w 2004 roku i od tamtego czasu obowiązuje. " 
Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta zapytała: 
- jaka jest odpłatność za pobyt dzieci w SOSW w Mławie? 
Pani Katarzyna Drozdowska - Dyrektora SOSW w Mławie powiedziała: „Stawka 
dzienna żywieniowa wynosi ll,00zł. Rodzice pokrywają wyłącznie koszty 
wyżywienia dziecka." 



Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu zapytał: 
- jakie w tej chwili są potrzebne środki finansowe, żeby uregulować zobowiązania za 
wyżywienie oraz media w internacie z wyprzedzeniem jednego miesiąca? 
Pani Katarzyna Drozdowska - Dyrektora SOSW w Mławie powiedziała: „Na 
uregulowanie rachunków do końca m-ca maja potrzebna jest kwota w wys. 
12 000,00zł." 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem i wyjaśnieniami Pani Dyrektor SOSW 
w Mławie zwiększył plan finansowy wydatków jednostki na 2018 rok o kwotę 
12 000,00zł - Dział 801, rozdział 85403, § 4300 - Zakup usług pozostałych. Źródłem 
pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu. 

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

Podpisy członków Zarządu: 

Włodzimierz Wojn; 

Barbara Gutowska 

Marcin Burchacki . !p{.I 

Michał Stefan Danielewicz <\ 

Marek Wiesław Linkowski...... 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
13.04.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 138/2018 
z dnia 12.04.2018 roku 

Protokół 
z glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Włodzimierz A. Woinarowski 

Barbara Gutowska 

Marcin Burchacki 

Michał Stefan Daniele 

Marek Wiesław Linke 



Podstawa prawna wyłączenia - art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2016 r. o dostępie do informacji 

publicznej - jawność wyłączyła Joanna Marcinkowska 


