
Br. 0022.15.2018 
Protokół Nr 143/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 29 maja 2018 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 142/2018. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 142/2018 z posiedzenia Zarządu 
odbytego w dniu 29 maja 2018 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdu marki 
Volkswagen Polo o nr rej. przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na 
podstawie prawomocnego postanowienia z dnia 16 marca 2018r. r. Sądu Rejonowego 
w Mławie, sygn. akt: I Ns 527/17, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 981/2018. 
Likwidacja - demontaż nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego 
wystawionego przez firmę zajmującą się demontażem pojazdów. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym robót na drogach 
powiatowych zamiejskich na 2018 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 982/2018 w sprawie zmiany w planie rzeczowo-
finansowym robót na drogach powiatowych zamiejskich na 2018 rok. 

5. 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 Dni Sw. Antoniego oraz na nieodpłatne wykorzystanie przez 
Sanktuarium Diecezjalne Świętego Antoniego z Padawy w Ratowie w celach 
promocyjnych wizerunku herbu Powiatu Mławskiego, poprzez zamieszczenie na 
plakatach, zaproszeniach związanych z obchodami, które odbędą się w dniach 13-17. 
06.2018 roku w Ratowie. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 983/2018. 

6. Zaopiniowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt decyzji Burmistrza Miasta Mława 
o warunkach zabudowy - Budowa 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
z garażami podziemnymi ul. Batalionów Chłopskich/ul. Podmiejska nr ewid działki 
1470/2 Mława. 

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS nr 1 w Mławie o dokonanie zmian w planie 
finansowym jednostki na 2018 rok. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu poinformowała, że Pani Urszula 
Makowska - Dyrektor ZS nr 1 w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o 
dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2018 rok: 
- zmniejszenie - 17 091,53zł 
Dział 801 rozdział: 80152, 80117, 80130, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne-
5 091,53zł 
Dział 801 rozdział: 80152, 80117, 80130, § 4260 Zakup energii - 10 000,00zł 
Dział 801 rozdział: 80152, 80117, 80130, § 4280 Zakup usług zdrowotnych -
2 000,00zł J 

- zwiększenie - 17 091,53zł 
Dział 801 rozdział: 80152, 80117, 80130, § 4210 - 7 091,53zł 



Dział 801 rozdział: 80152, 80117, 80130, § 4300- 10 000,00zł 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na w/w przesunięcia z wyłączeniem § 4040 w wys. 
5 091,53zł pod warunkiem złożenia informacji przez Panią Dyrektor ZS Nr 1 
w Mławie, że środki na § 4260 są wystarczające i do końca roku nie wystąpi potrzeba 
ich zwiększenia. Źródłem pokrycia brakującej kwoty w wys. 5 091,53zł będą środki 
oświatowe. 

. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2018 rok. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w/w 
sprawie. 
Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 55.500,00 zł 
i dotyczy: 
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 75411 w wysokości 40.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 
Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zadań z 
zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 85321 w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 
Powiatowy Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Po strome wydatków 
następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowy Centrum Pomocy 
Rodzinie w Mławie na zadania bieżące z zadań z zakresu administracji rządowej, 
zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 55.500,00 zł 
(per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz: 
1. W rozdziale 80142 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 12.672 zł, z 
przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika oświaty. Powyższe środki 
zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy. 
2. W rozdziale 80102, 80105, 80111, 80134, 85403 i 85404 następuje zwiększenie 
środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w 
wysokości 47.920,00 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla nauczycieli. 
Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy. 
3. W rozdziale 80117, 80130 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie 
finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 19.507,64 zł, w związku z 
realizacją zdania wymagającego stosowania specjalnej nauki i metody pracy dla dzieci 
i młodzieży na rok 2018, zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu Nr 849/2017 z 
28.11.2017 r. 
4. Zwiększenie środków w wysokości ogólnej 19.944,00 zł z przeznaczeniem na 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych w placówkach oświatowych. Powyższe 
środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej. 
5. W rozdziale 85203, 85218, 85508 i 85321 następuje przesunięcie środków w planie 
finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości ogólnej 
11.638,34 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i zakup usług zdrowotnych 
oraz przesunięcia pomiędzy wynagrodzeniami. Powyższe środki zostały przesunięte w 
ramach wydatków bieżących ze środków własnych oraz z zadań z zakresu 
administracji rządowej. 



6. W rozdziale 85406 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 9.471,00 zł z przeznaczeniem 
na wymianę instalacji hydrauliczno-kanalizacyjnej. 
Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej. 
7. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domów 
Dziecka w Kowalewie w wysokości ogólnej 20.717,31 zł. Powyższe środki zostały 
przesunięte w ramach planu finansowego wydatków własnych oraz wydatków 
z zawartego porozumienia z Powiatem Żuromińskim i Ożarowskim. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 79.432.316,39 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 87.180.992,59 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 zł 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 984/2018 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 985/2018 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 986/2018 w sprawie zmiany harmonogramu 
dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2018. 

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

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
29.05.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 143/2018 
z dnia 29.05.2018 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 29 maja 2018 roku 

Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Włodzimierz A. Wojnarowski..../] 

Barbara Gutowska 

Marcin Burchacki 
• • • 

Michał Stefan Danielewicz. 

Marek Wiesław Linkowski 



Wyłączono jawność w zakresie danyeh osobowych ze wzg.edn na p I y wat„ o i e o s o b y 

fizycznej na podstawie a«. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 ,. o dostępie do infonnacji 
publicznej. J 

Wyłączenie dokonano zgodnie z § 5 nst. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 
Starosty Mławskiego z dn. 27.10.2016 r. 

Jawność wyłączyła Joanna Marcinkowska - Inspektor Binra Rady Powiatu Mławskiego. 


