
Br. 0022.11.2018 
Protokół Nr 139/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 23 kwietnia 2018 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 137/2018. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 137/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 12 kwietnia 2018 roku. 

3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami o zmianę planu wydatków środków własnych na rok 2018 w dziale 
700, rozdziale 70005, polegającej na zwiększeniu planu wydatków w § 4590 - Kary 
i odszkodowania na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 000,00zł. 
Pan Stanisław Michaluk - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zmianę planu 
wydatków środków własnych na rok 2018 w dziale 700, rozdziale 70005, polegającej 
na zwiększeniu planu wydatków w § 4590 - Kary i odszkodowania na rzecz osób 
fizycznych o kwotę 10 000,00zł. 
Zwiększenie wydatków w § 4590 jest konieczne do zapłaty odszkodowania za grunty 
nabyte przez Powiat Mławski na mocy decyzji Wójta Gminy Szreńsk i Wójta Gminy 
Wiśniewo zatwierdzających podziały nieruchomości, przeznaczone na poszerzenie 
dróg powiatowych: 
- działkę nr 13/5 o pow. 0,0428ha położoną we wsi Wola Proszkowska, 
- działkę nr 82/2 o pow. 0,0332ha położoną we wsi Bogurzyn. 
Ponadto poinformował, że nie można przewidzieć ile jeszcze decyzji /na mocy 
których Powiat Mławski nabędzie nieruchomości/ zostanie wydanych do końca 2018 
roku. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek i dokonał zmian o które wnioskuje 
Pan Stanisław Michaluk - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami. 

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PCPR w Mławie o możliwość dofinansowania 
budżetu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie 
na rok bieżący w kwocie 10 000,00zł, w rozdziale 85321 § 2110 z przeznaczeniem na 
realizację bieżących zadań tj. „Zakup usług zdrowotnych" i „Wynagrodzenia 
bezosobowe". 
Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta poinformowała, że budżet Powiatowego Zespołu 
na rok 2018 został ustalony w oparciu o kwotę dotacji w wysokości 105 585,00 zł. 
W minionym roku 2017 plan finansowy Zespołu wynosił 150 862,00 zł. 
Środki finansowe będące dotacją rządową są niewystarczające. W obecnej sytuacji stawki 
za wydanie oceny przez lekarza specjalistę wahają się w granicach od 32 zł do 50 zł, 
natomiast ocena wydana przez specjalistę - członka składu orzekającego to koszt 15 zł. 
Na niższe stawki wynagrodzenia nie było zgody lekarzy orzeczników. Pozyskani 
z trudnością nowi lekarze orzecznicy nie byli zainteresowani nawiązaniem współpracy na 
stawkach obowiązujących w 2017 roku. 
Obecna sytuacja finansowa Powiatowego Zespołu jest bardzo trudna. Cały czas czynione 
są starania mające na celu zwiększenie kwoty dotacji. 
Pani Katarzyna Miłobędzka - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 
poinformowała, że Pani Anna Piątkowska - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do 



Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o dofinansowanie na rok bieżący w kwocie 10 000,00zł, w rozdziale 85321 
§ 2110 z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań tj. „Zakup usług 
zdrowotnych" i „Wynagrodzenia bezosobowe". Wnioskowana kwota w wysokości 
10.000 zł jest niezbędna, aby zachować ciągłości pracy jednostki na chwilę obecną. 
W bieżącym miesiącu odbyły się dwa posiedzenia komisji, na których zostało 
wydanych łącznie 35 orzeczeń. Zaplanowane są następne cztery posiedzenia, na które 
zostały wezwane 72 osoby. Łączna suma rachunków wystawionych przez lekarzy 
orzeczników z w/w komisji będzie opiewała na kwotę 4031 zł. Na chwilę obecną w 
§ 4280 pozostaje jedynie 545,85 zł. 
Kwota ta jest niewystarczająca na pokrycie chociażby jednego rachunku. Podobna 
sytuacja jest w przypadku płatności za oceny specjalistów - członków Powiatowego 
Zespołu. Środki finansowe znajdujące się w § 4170 nie zabezpieczą w całości 
bieżących opłat. 
Ponadto do 18 kwietnia 2018 r. do Powiatowego Zespołu wpłynęły 22 wnioski o 
wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, które 
powinny być rozpatrzone w miesiącu maju. Od początku br. do Zespołu wpłynęło 299 
wniosków o uzyskanie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. W okresie 
od 01.01.2018 do 18.04.2018 wydano 244 orzeczenia. Łączne wykonanie budżetu w 
chwili obecnej wynosi 37.352,46 zł. 
Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę w wys. 10 000,00zł z przeznaczeniem na realizację 
zadań bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w Mławie - rozdział 85321 § 2110. Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu 
powiatu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla szkół publicznych 
policealnych dla dorosłych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub 
nauki oraz dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w roku 
budżetowym 2018 w Powiecie Mławskim. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 956/2018 w sprawie aktualizacji wysokości dotacji 
dla szkół publicznych policealnych dla dorosłych, w których nie jest realizowany 
obowiązek szkolny lub nauki oraz dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych, w roku budżetowym 2018 w Powiecie Mławskim. 

6. Rozstrzenie wniosku Klubu Sportowego Zawkrze Mława o nieodpłatne udostępnienie 
hali sportowej I LO w Mławie w celu przeprowadzenia Międzywojewódzkiego 
Turnieju Młodzika Piłki Siatkowej. 
Na wniosek Klubu Sportowego Zawkrze Mława Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
nieodpłatne udostępnienie hali sportowej I LO w Mławie w dniu 12 maja 2018 roku 
w celu przeprowadzenia Międzywojewódzkiego Turnieju Młodzika Piłki Siatkowej. 

7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
• ustanowienia strefy ochronnej urządzeń pomiarowych ogródka 

meteorologicznego Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej, zlokalizowanej na 
działce nr 175 przy ul. Szreńskiej 14 w Mławie; 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady Powiatu 
Mławskiego z uwagą, że proponowana strefa ochronna koliduje z planowaną 
obwodnicą zachodnią Mławy. 

• dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu 
Mławskiego instrumentem płatniczym; 

• 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 XXXIII Sesji. 

8. Sprawy różne 
Pan Marcin Burchacki - Członek Komisji zapytał: 
- czy w nowo wybudowanym budynku dla Wydziału Komunikacji przy 
ul. Wyspińskiego planuje się uruchomienie elektronicznego systemu kolejkowego ? 
Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta poinformowała, że w nowym budynku 
wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdu, odbiorem prawa jazdy oraz inne 
leżące w gestii Wydziału Komunikacji Mławie będą dokonywane poprzez zamówienie 
kolejki w elektronicznym systemie. 
Ponadto poinformowała o problemach związanych z działaniem programu CEPiK 2.0 
w Wydziale Komunikacji. 
Nowa wersja Centralnej Ewidencji Pojazdów uruchomiona została 13 listopada i od 
tamtego czasu sprawia problemy kierowcom i urzędnikom z całej Polski. Wszelkie 
nieprawidłowości w systemie urzędnicy przekazują na bieżąco do centrum wsparcia 
informatycznego. Po wybraniu numeru trzeba czekać w długiej kolejce oczekujących 
na połączenie. Problem nie jest rozwiązywany natychmiast po zgłoszeniu, tylko 
otrzymuje swój numer i czeka na rozwiązanie. Pracownicy Wydziału Komunikacji 
próbują każdorazowo kilkakrotnie realizować złożone wnioski, co niejednokrotnie nie 
przynosi skutku. Te żmudne i czasochłonne działania coraz częściej powodują 
niezadowolenie petentów. 
Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta zamknęła sto trzydzieste dziewiąte posiedzenie 
Zarządu. 

Podpisy członków Zarządu: 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
23.04.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 139/2018 
z dnia 23.04.2018 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2018 roku 

Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Włodzimierz A. Węjnai 

Barbara Gutowska 

Marcin Burchacki 

Michał Stefan Danielęwicz. 

Marek Wiesław Linko 


