
Br. 0022.12.2018 
Protokół Nr 140/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 30 kwietnia 2018 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto 
czterdzieste posiedzenie Zarządu. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 139/2018. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 139/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 23 kwietnia 2018 roku. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Mławie za 2017r. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady Powiatu 
Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXIV Sesji. 

4. Ponowne 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 - Starosta Mławski zapoznał Zarząd z wnioskiem 
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. 
Poinformowała, że Komendant Główny Policji na powyższy zakup przeznacza 50% 
kwoty wartości pojazdu. Warunkiem niezbędnym do uwzględnienia zaplanowanego 
zakupu jest przekazanie minimum 50% środków finansowych przez lokalny 
samorząd, na fundusz wsparcia Policji. 
Ponadto zwrócił uwagę, na brak możliwości odzyskania dla powiatu środków 
finansowych w wys. 140 tys. zł, które powstały w związku z działaniami policji w 
zakresie sholowania zatrzymanych pojazdów na parkingu zgodnie z art. 130A ustawy 
0 ruchu drogowym. Gdyby powiat nie poniósł tak wysokich kosztów, wówczas 
wniosek Pana Komendanta mógłby być zrealizowany w 300%. 
Z informacji, którą przekazała Pani Skarbnik Powiatu wynika, że powiat ciechanowski 
1 płoński nie ponoszą kosztów związanych z realizacją art. 130A ustawy o ruchu 
drogowym. 
Nasuwa się pytanie - czy policjanci z tych powiatów podejmują działania zmierzające 
w kierunku minimalizacji liczby samochodów sholowanych na parkingu. 
Pan Krzysztof Hincman - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Mławie oznajmił, 
że nie jest to możliwe, aby w Ciechanowie na parking nie sholowano żadnego 
samochodu. 
Stwierdził, że przed objęciem stanowiska Z-cy Komendanta Powiatowego Policji w 
Mławie osobiście zajmował się sprawami związanymi z realizacją art. 130A ustawy o 
ruchu drogowym w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie. 
Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta poinformowała, że w ubiegłym tygodniu do 
Starostwa Powiatowego w Mławie wpłynęło orzeczenie Sądu Rejonowego w Mławie, 
że na parking sholowano samochód z powodu braku dokumentów - czy nie można 
było pozwolić kierowcy, aby dostarczyć dokumenty? 



Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu poinformowała, że w ubiegłym roku 
sholowano 10 samochodów, które nie zostały odebrane oraz 43 samochody, które 
odebrano. 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Starosta Mławski poprosił Komendanta 
Powiatowego Policji w Mławie o przedstawienie na następnym posiedzeniu Zarządu 
Powiatu informacji na temat wykonanych holowań pojazdów w 2017 roku na zlecenie 
Policji w trybie art. 130a prawa o ruchu drogowym w powiecie płońskim 
i ciechanowskim. 
Zarząd Powiatu postanowił decyzje w przedmiotowej sprawie podjąć po zapoznaniu 
się z powyższą informacją. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uznania celowości i wsparcia realizacji zadania pod 
nazwą „XIX Mławska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych" wnioskowanego przez 
Uczniowski Klub Sportowy „Promyk" z siedzibą w Mławie 06-500, ul. Słowackiego 
16. 
Zarząd Powiatu uznał za celowe realizację zadania pod nazwą „XIX Mławska 
Olimpiada Osób Niepełnosprawnych" wnioskowanego przez Uczniowski Klub 
Sportowy „Promyk" z siedzibą w Mławie 06-500, ul. Słowackiego 16 i dokonał 
wsparcia tego zadania poprzez dofinansowanie w formie dotacji celowej budżetowej 
w kwocie 1 000,00 zł, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 957/2018. 

6. Zaopiniowanie projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu 
publicznego - sieć elektryczna - ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, 
ul. Górna, ul. Akacjowa, ul. Wysoka, ul. Cmentarna, ul. Ostaszewskiego, 
ul. Napoleońska, ul. Podgórna, ul. Studzieniec, nr. ewid. działki 11-585/1 Mława. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo - finansowym robót na 
drogach powiatowych zamiejskich 2018 r. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 958/2018 w sprawie zmiany w planie rzeczowo -
finansowym robót na drogach powiatowych zamiejskich 2018 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2018 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 959/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Powiatu Mławskiego na 2018 rok. 

9. 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 960/2018 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2018. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 961/2018 w sprawie zmiany harmonogramu 
dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2018. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdania 
finansowego powiatu mławskiego za 2017 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 962/2018 w sprawie przekazania Radzie Powiatu 
Mławskiego sprawozdania finansowego powiatu mławskiego za 2017 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 
organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych 
z realizacją przedsięwzięć. 



Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 963/2018 w sprawie przekazania uprawnień 
kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania 
zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

13. Sprawy różne 
W punkcie tym nie było wniosków i pytań. 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zamknął sto 
czterdzieste posiedzenie Zarządu. 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
02.05.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 140/2018 
z dnia 30.04.2018 roku 

Protokół 
z glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2018 roku 

Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: f j / 
Włodzimierz A. Wojnarowski M.^. ...../ 

Barbara Gutowska /H....V. 
Marcin Burchacki 

Michał Stefan Danielewicz. 


