
Br. 0022.13.2018 
Protokół Nr 141/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 15 maja 2018 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 140/2018. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 140/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 30 kwietnia 2018 roku. 

3. Ponowne rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Mławie 
o zabezpieczenie w planie finansowym na 2018 rok środków w kwocie 42 500,00zl 
z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu i wyposażenia pojazdu służbowego. 
Pan Krzysztof Hincman - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Mławie 
poinformował, że Starostwo Powiatowe w Ciechanowie od 2015 roku nie wyznaczyło 
podmiotu do usuwania pojazdów na parking, czyli nie realizuje obowiązku 
wynikającego z art. 130a ust. 5f prawa o ruchu drogowym. Pomimo to Komenda 
Powiatowa Policji w Ciechanowie realizuje tego typu dyspozycje holowania, ale 
w bardzo ograniczonym zakresie. 
W 2017 roku na zlecenie Policji w trybie art. 130a prawo o ruchu drogowym 
w powiecie ciechanowskim sholowano 54 pojazdy, natomiast w powiecie płońskim -
144. Starostwo Powiatowe w Płońsku wyłoniło w drodze przetargu podmiot do 
usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu. 
W 2017 roku Komenda Powiatowa Policji w Mławie ujawniła 358 kierujących 
pojazdami w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu. Jest to tylko jedna z kilku 
przesłanek do usunięcia pojazdu z drogi wymienionych w art. 130a ust. 1,2 i 3 prawo 
o ruchu drogowym, natomiast powodów do usunięcia pojazdu policjanci KPP 
w Mławie mieli znacznie więcej. Liczba wykonanych holowani pokazuje, że 
dyspozycje do usuwania pojazdu z drogi wydawane są w szczególnych przypadkach. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Policji 
w Mławie Zarząd Powiatu o dofinansowanie zakupu i wyposażenia pojazdu 
służbowego w kwocie 42 500,00zł i postanowił wystąpić do Rady Powiatu 
o dokonanie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 
Jednocześnie zwrócił się do Pani Elżbiety Kowalskiej - Skarbnik Powiatu 
o wskazanie źródła dofinansowania zakupu pojazdu. 

4. Rozpatrzenie wniosku Pana o rozłożenie na raty kwoty dotyczącej 
zakupu działki nr 267/5 o pow. 0,01 Ilia mieszczącej się przy ul. Powstańców 
Styczniowych pod pawilonami. 
Pan Stanisław Michaluk - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, że Pan zwrócił się do Zarządu Powiatu z 
prośbą o rozłożenie na raty kwoty dotyczącej zakupu działki nr 267/5 o 
pow. 0,01 Ilia mieszczącej się przy ul. Powstańców Styczniowych pod pawilonami tj.: 
- rata 5 000,00zł - 11.01.2019r. 
- rata 5 000,00zł - 11.04.2019r. 
- ra ta 5 000,00zl - 11.07.2019r. 
- r a t a 5 0 0 0 , 0 0 z ł - l 1.10.2019r. 
Ponadto przed podpisaniem aktu notarialnego zostanie uiszczona wplata w wys. 
4 243,3Ozl i pokryte zostaną koszty aktu notarialnego. 



Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozłożenie na raty kwoty dotyczącej zakupu działki 
nr 267/5 o pow. 0,01 lha mieszczącej się przy ul. Powstańców Styczniowych pod 
warunkiem, że Pan ureguluje wszystkie należności związane 
z czynszem za dzierżawę nieruchomości. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdu marki 
Honda Civic, przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie prawomocnego 
postanowienia z dnia 23 lutego 2018r. r. Sądu Rejonowego w Mławie, sygn. akt: I Ns 
15/18, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 964/2018. 
Likwidacja - demontaż nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego 
wystawionego przez firmę zajmującą się demontażem pojazdów. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdu marki 
Nissan Micra, przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie prawomocnego 
postanowienia z dnia 23 lutego 2018r. r. Sądu Rejonowego w Mławie, sygn. akt: I Ns 
14/18, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 965/2018. 
Likwidacja - demontaż nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego 
wystawionego przez firmę zajmującą się demontażem pojazdów. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności na wykonanie 
robót dodatkowych do zadania pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej jako 
uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi 
w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z niezbędną infrastrukturą". 
Pan Janusz Wiśniewski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformował, że w 
wyniku prowadzonych prac budowlanych, podczas zamówienia stropu 
strunobetonowego stwierdzono, że strop nie zawiera dodatkowych belek 
konstrukcyjnych. Z uwagi na technologię wykonania związaną z czasem realizacji 
oraz dodatkowe koszty (czas oczekiwania na belki 7 tygodni) zdecydowano o zmianie 
technologii wykonania stropu z gęstożebrowego na żelbetowy. Powyższe rozwiązanie 
zmiany technologii wykonania stropu zmniejszy koszty robót dodatkowych 
i przyspieszy realizację robót budowlanych. 
Zarząd Powiatu zatwierdził protokół konieczności na roboty dodatkowe do zadania 
pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy 
dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Stanisława 
Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z niezbędną infrastrukturą": 
- wykonanie stropów żelbetowych monolitycznych zamiast stropów sprężonych 
strunobetonowych prefabrykowanych. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 966/2018. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Mława 
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie 
z użytkowania jako droga publiczna na terenie Miasta Mława. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 967/2018 w sprawie zaopiniowania projektu 
uchwały Rady Miasta Mława w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 
gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna na terenie Miasta 
Mława. 



9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku herbu 
Powiatu Mławskiego. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Stowarzyszenie 
Rekonstrukcyjno-Historyczne 79 pp. w celach promocyjnych wizerunku herbu 
Powiatu Mławskiego, poprzez zamieszczenie na plakatach, zaproszeniach związanych 
z organizacją uroczystości 73 rocznicy rozbicia przez żołnierzy podziemia 
niepodległościowego więzienia PUBP w Mławie, które odbędą się dnia 02.06.2018 
roku. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwalę Nr 968/2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Patronatem Honorowym 
Starosty Mławskiego oraz korzystanie z wizerunku herbu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym Starosty 
Mławskiego pikniku charytatywnego oraz na nieodpłatne wykorzystanie przez 
Komitet Społeczny „Pomoc dla Pawła" w celach promocyjnych wizerunku herbu 
Powiatu Mławskiego. 
Piknik odbędzie się dnia 15 czerwca br. na terenie Zespołu Szkól Nr 4 w Mławie 
w celu pozyskania funduszy na rehabilitację oraz zakup wózka specjalistycznego dla 
absolwenta ZS Nr 4. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwalę Nr 969/2018. 

11. Zaopiniowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt decyzji Burmistrza Miasta Mława 
o warunkach zabudowy - Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na 
funkcję mieszkalną wraz z nadbudową murku przeciwpożarowego, ul. Napoleońska, 
nr ewid. działki 2075 Mława. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury konkursowej na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Mławie. 
Zarząd Powiatu przystąpił do procedury konkursowej na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkól nr 3 im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Mławie, podejmując w tej 
sprawie uchwalę Nr 970/2018. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkól nr 3 im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Mławie. 
Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na Dyrektora Zespołu Szkól nr 3 im. Marszalka 
Józefa Piłsudskiego w Mławie, podejmując w tej sprawie uchwalę Nr 971/2018. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury konkursowej na stanowisko 
dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mławie. 
Zarząd Powiatu przystąpił do procedury konkursowej na stanowisko dyrektora 
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mławie, podejmując w tej sprawie 
uchwalę Nr 972/2018. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie. 
Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Mławie, podejmując w tej sprawie uchwalę Nr 973/2018. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie powołania Pana Waldemara 
Chocholskiego na wicedyrektora ZS nr 2 w Mławie. 
Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w sprawie powierzenia stanowiska 
wicedyrektora w Zespole Szkól nr 2 w Mławie Panu Waldemarowi Chocholskiemu 
od dnia 1 czerwca 2018 roku, podejmując w tej sprawie uchwalę Nr 974/2018. 



17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie 
o przyznanie dodatkowych środków finansowych w dziale 854 rozdziale 85406 § 
4270 w kwocie 9 471,00zl na wymianę instalacji hydrauliczno-kanalizacyjnej na 
parterze w budynku Poradni. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Alicji Sumeradzkiej - Dyrektora 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w przedmiotowej sprawie. Źródłem 
pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu. 

18. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów Państwowego 
Liceum Pedagogicznego w sprawie wsparcia finansowego w wys. 5 000,00zł. z 
przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania opracowań wspomnień absolwentów 
PLP w formie książkowej. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek pana Ryszarda trojanowskiego -
Przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów PLP w przedmiotowej sprawie. 
Źródłem pokrycia będą środki oświatowe w ramach oferty pozakonkursowej. 

19. Rozważenie możliwości powołania wspólnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych w 9 jednostkach oświatowych. 
Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta poinformowała, że najlepszym rozwiązaniem 
będzie powołanie wspólnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
w 9 jednostkach oświatowych. 
Na wspólnego inspektora ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach 
oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski proponuje się 
Pana Marcina Jurkiewicza. Zadania inspektora ochrony danych osobowych 
w 9 jednostkach oświatowych realizowane będą na podstawie umów 
cywilnoprawnych zawartych pomiędzy IOD a każdym z podmiotów. 

20. Zaopiniowanie projektów uchwal Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
• udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława; 
• zmiany uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2018 rok; 
• 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 XXXIV Sesji. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2018 rok. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu poinformowała, że budżet Powiatu 
Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 37.760,00 zl (per saldo) i 
dotyczy: 
1) Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w 

rozdziale 75411 w wysokości 40.500,00 zl dotyczącej paragrafów placowych w 
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Po stronie wydatków 
następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 

2) Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy 
celowej na zadania własne w rozdziale 80105 w wysokości 2.740,00 zl, z 
przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 
2018 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w tej samej wysokości, zgodnie z 
podjętą decyzją Wojewody. 



Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 37.760,00 zl 
(per saldo) i dotyczy przesunięć: 

1) W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 10.000,00 zł, w ramach 
wydatków bieżących z przeznaczeniem na usługi remontowe w wysokości 
4.000,00 zł oraz zabezpieczenie środków na opłacenie składek na Związek 
Powiatów Polskich w wysokości 6.000,OOzł. 

2) W rozdziale 801 17, 80130 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie 
finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 6.767,00 zł, 
związanych z uzupełnieniem środków na usługę zdrowotną. 

3) W rozdziale 80102, 80105, 80111, 80117,80120, 80130, 80134, 80142, 80146, 
80152, 85403, 85404,85406, 85410 następuje zwiększenie środków w planach 
finansowym wszystkich placówek oświatowych powiatu mławskiego w 
wysokości 110.311,94 zł z przeznaczeniem na wypłacenie podwyżek dla 
nauczycieli za dwa miesiące, tj, od 1 kwietnia 2018 r., gdyż nie zostały ujęte w 
planach finansowych jednostek oświatowych. Powyższe środki zostały 
przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa 
Powiatowego w Mławie. 

4) W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków w ramach dotacji w planie 
finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 
2.400,00 zł, z przeznaczeniem na uruchomienie usługi rehabilitanta dla 8 osób, 
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Polityki Społecznej. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 77.933.927,44 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 85.682.603,64 zł 
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 7.748.676,20 zł 
- Przychody budżetu stanowią kwotę 9.584.676,20 zł 
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.836.000,00 zl. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 975/2018. 

22. 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 976/2018 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2018. 

23. Sprawy różne 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że 
została podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę drogi powiatowej Dąbęk -
Konopki wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki - Etap II. 
Wykonawca przystąpił do realizacji zadania. 
Ponadto z informacji jaką uzyskał wynika, że powiat mławski otrzyma wyższe środki 
na realizację przebudowy drogi powiatowej Głużek - Rumoka wraz z mostem na 
rzece Mławka. Wkład własny może pozostać bez zmian. W chwili obecnej 
przystępujemy do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót. Mając na uwadze rynek 
wykonawstwa oraz doświadczenie wynikające z wcześniejszych przetargów zachodzi 
obawa, że mogą powstać trudności z wyłonieniem wykonawcy. 
Problemy z wyłonieniem wykonawców zleconych prac mają również inne samorządy. 
Różnice między możliwościami samorządów a ofertami ze strony wykonawców stają 
się coraz większe. Czasami jest to 10 procent, czasami 30, ale bywa, że i dwa razy 
więcej. Przetargi są umarzane z powodu proponowanych cen za usługi budowlane. 



Jednocześnie oznajmił, iż z uwagi na brak ofert na wykonanie zadania pn. „Poprawa 
spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic; Tadeusza 
Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu ronclo 
wraz z przebudową ulic: Joschima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, 
Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, uł Granicznej 
i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mławo" 
wystąpił do Marszalka Województwa Mazowieckiego o przedłużenie terminu 
wykonania zadania do czerwca 2019 roku i zmianę warunków finansowania na rok 

Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zamknął sto 
czterdzieste pierwsze posiedzenie Zarządu. 

2019. 

A 

i. 

Barbara Gutowska 

3. Marcin Burchacki. 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
16.05.2018 r. 

4. Michał Stefan Danielewioz 



Załącznik dc Protokołu Nr 141/2018 
z dnia 15.05.2018 rok.; 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 15 maja 2018 roku 

Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarzadu; , / f ^ , 

/U i 
1. Włodzimierz Adam Wojnarowski /rki',,1 j„ 

2. Barbara Gutowska L 

3. Marcin Burchacki i . . 

4. Michał Stefan Daniele wicz..-.'..:. ..*.'.'..' 

5. Marek Linko wski 



Wyłączono jawność w zakresie danych osobowych ze względu na prywatność osoby 

fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej. 

Wyłączenie dokonano zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 

Starosty Mławskiego z dn. 27.10.2016 r. 

Jawność wyłączyła Joanna Marcinkowska - Inspektor Biura Rady Powiatu Mławskiego. 


