
Br. 0022.16.2018 
Protokół Nr 144/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 14 czerwca 2018 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 143/2018. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 143/2018 z posiedzenia Zarządu 
odbytego w dniu 29 maja 2018 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu 
Ośrodków Wsparcia w Mławie. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 987/2018 w sprawie zmiany w Regulaminie 
Organizacyjnym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie. 

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie o dofinansowanie do wypoczynku 
letniego wychowanków w okresie wakacji 2018. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem, którego treść przedstawiła Pani Katarzyna 
Miłobędzka Zarząd Powiatu postanowił dofinansować wypoczynek letni 
wychowanków Domów Dziecka w Kowalewie w wys. 2 000,00zł. Źródłem pokrycia 
będą środki pochodzące z rozdziału 63003 § 4300. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do przedsięwzięcia w zakresie edukacji 
patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanego w 2018 r. w ramach 
programu wieloletniego „Niepodległa" skierowanego dla Zespołu Szkół Nr 4 
w Mławie im. Obrońców Mławy z września 1939 r. i Zespołu Szkół Nr 3 
w Mławie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Zarząd Powiatu wyraził akceptację dla wniosków złożonych przez Dyrektora ZS Nr 4 
w Mławie im. Obrońców Mławy z września 1939 r. i Zespołu Szkół Nr 3 
w Mławie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego o udzielenie wsOpracia finansowego w 
roku 2018 na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie 
działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości w postaci: 
a) wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę 

niepodległości przygotowanej przez uczniów, 
b) wycieczki związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz 

polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej. 
Realizacja przedsięwzięć przez szkoły planowana jest na wrzesień -październik 2018 
roku. Ocena niniejszych wniosków będzie dokonana do dnia 13 sierpnia 2018 roku 
przez zespół powołany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
Do dnia 17 sierpnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmie 
decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego wskazując szkoły, którym zostanie 
udzielone wsparcie. 
Całość kosztów zadania wynosi 20 520,00 zł., w tym: Zespołu Szkół nr 4 w Mławie 
8 060,00 zł., Zespół Szkół nr 3 w Mławie 12 460 00 zł. 
Wymagany wkład własny leżący po strome Powiatu Mławskiego wynosi 20 % 
kosztów i stanowi w całości wkład pieniężny w kwocie 4 104,00 zł. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 988/2018. 



6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia 
kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Mławie. 
Zarząd Powiatu powołał komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Mławie w składzie: 
a) przedstawiciele organu prowadzącego placówkę. 
1. Barbara Gutowska - przewodnicząca komisji 
2. Bożena Tomkiel- członek komisji 
3. Michał Danielewicz- członek komisji 
4. Katarzyna Miłobędzka - członek komisji 
b) przedstawiciele Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie- Delegatura w 
Ciechanowie 
1. Jolanta Jasińska - członek komisji 
2. Daniela Szczepkowska -Bluj- członek komisji 
3. Teresa Nowotczyńska- Boczek - członek komisji 
4. Iwona Leszczyńska - członek komisji 
d) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej 
1. Bożena Rutkowska - członek komisji 
2. Maciej Mostek - członek komisji 
e) Przedstawiciel Rady Rodziców 
1. Katarzyna Kaszuba -członek komisji 
2. Ewa Kęsicka - członek komisji. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 989/2018. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia 
kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Mławie. 
Zarząd Powiatu powołał komisję konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko 
dyrektora konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w składzie: 
a) przedstawiciele organu prowadzącego placówkę. 
1. Barbara Gutowska - przewodnicząca komisji 
2. Bożena Tomkiel - członek komisji 
3. Michał Danielewicz- członek komisji 
b) przedstawiciele Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie-
Delegatura w Ciechanowie 
1 Jolanta Jasińska - członek komisji 
2. Daniela Szczepkowska -Bluj - członek komisji 
3. Teresa Nowotczyńska-Boczek - członek komisji 
3. Iwona Sadowska - członek komisji 
c) przedstawiciele organizacji związkowych z ZNP, MKPO NSZZ „Solidarność" 
i Komisji Zakładowej „Solidarność - Oświata" 
1 Wiesława Falkiewicz - członek komisji 
2. Elżbieta Bieńkowska - członek komisji 
3. Iwona Sadowska _ członek komisji 
d) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej 
1. Marta Kaszuba . członek komisji 
2. Beata Szlachta - członek komisji. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 990/2018. 



8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS nr 4 w Mławie o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym jednostki na 2018 rok - zmniejszenie i zwiększenie 
środków na łączną kwotę 10 282,07zł. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
Pan Stanisław Matyjasik - Dyrektor ZS nr 4 w Mławie zwrócił się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym 
jednostki na 2018 rok - zmniejszenie i zwiększenie środków na łączną kwotę 
10 282,072*. 
W momencie planowania budżetu na 2018 rok zostały zarezerwowane środki na 
przeprowadzenie badań lekarskich dla wszystkich pracowników szkoły tj. 7 000,00zł, 
kosztem paragrafu - Zakup usług pozostałych. W okresie ferii zimowych wykonano 
wymianę uszczelek w stolarce okiennej oraz regulację skrzydeł okiennych w celu 
uszczelnienia okien, by zapobiec utracie ciepła z obiektu. Koszt usługi to 3 000,00zł. 
W kwietniu br. zapowiedziana została kontrola obiektu szkolnego przez Państwową 
Straż Pożarną. Przygotowanie obiektu do kontroli wiązało się z dokonaniem 
przeglądów oraz konserwacji urządzeń i wyposażenia obiektu. W chwili obecnej 
wykonanie tego paragrafu to około 67%. 
Ponadto we wrześniu 2018 roku kończy się ważność szkoleń bhp i ppoż. pracowników 
jednostki. Pozostałe środki na tym paragrafie nie wystarczą by pokryć koszty 
związane z przeprowadzeniem szkoleń oraz bieżących opłat. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na w/w przesunięcia z wyłączeniem § 4040. Źródłem 
pokrycia brakującej kwoty będą środki oświatowe. 

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS nr 4 w Mławie o przyznanie dodatkowych 
środków finansowych w wys. 8 100,00zł na wymianę członu żeliwnego do kotła 
gazowego wraz z materiałami instalacyjnymi. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
Pan Stanisław Matyjasik - Dyrektor ZS nr 4 w Mławie zwrócił się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wys. 8 100,00zł 
na wymianę członu żeliwnego do kotła gazowego wraz z materiałami instalacyjnymi. 
W lutym br. nastąpiła awaria kotła gazowego w budynku szkolnym. Stwierdzono 
pękniecie członu a co za tym idzie wyciek wody z korpusu żeliwnego kotła. Kocioł 
został wyłączony z eksploatacji ze względów bezpieczeństwa. Rozeznano rynek pod 
kontem naprawy kotła. Większość firm nie chce podjąć się naprawy, sugerują 
wymianę na nowy kocioł. Wiąże się to z bardzo wysokimi kosztami tj. ok. 
50 000,00zł. Nawiązany został kontakt z firmą, która zajmuje się serwisowaniem 
urządzeń gazowych i podjęłaby się wymiany uszkodzonego elementu, udziela również 
gwarancji na wykonana usługę. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. Źródłem 
pokrycia wydatku w wys. 8 100,00zł będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej 
budżetu powiatu. 

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS nr 4 w Mławie o przyznanie dodatkowych 
środków finansowych w wys. 4 000,00zł na przeprowadzenie remontu klasopracowni 
w budynku szkolnym. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
Pan Stanisław Matyjasik - Dyrektor ZS nr 4 w Mławie zwrócił się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wys. 4 000,00zł 
na przeprowadzenie remontu klasopracowni w budynku szkolnym. 
Szkoła przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Cedrob pn. Wspieramy Rozwój", 
w jego wyniku otrzymała grant w wys. 31 400,00zł na wyposażenie sali do nauki 
języków obcych. Sala zostanie wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne 



między innymi w jednostkę centralną systemu, monitor dotykowy, tablicę interakcyjną 
itp. Ponadto zakupione zostaną meble, przystosowane do zamontowania urządzeń 
wykorzystywanych podczas zajęć dydaktycznych. 
Pracownia ta pozwoli na podniesienie poziomu nauczania języków obcych. Podniesie 
standard nauczania oraz da podgląd w jaki sposób będzie wyglądała nauka języków na 
lektoratach w czasie studiów wyższych. 
Sprzęt zamontowany na stałe będzie służył przez kilka najbliższych lat, dlatego należy 
przeprowadzić gruntowny remont pracowni - wymienić oświetlenie i dostosować 
instalacje elektryczną oraz wykonać gładź szpachlową i malowanie ścian. 
Zarząd Powiatu postanowił dofinansować remont klasopracowni w wys. 4 000,00zł. 
Źródłem pokrycia będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS nr 4 w Mławie o wyrażenie zgody 
i udostępnienie terenu szkoły na organizację pikniku charytatywnego „Pomoc dla 
Pawła", organizowanego przez Komitet Społeczny. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Stanisława Matyjasika - Dyrektora ZS Nr 4 
w Mławie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie terenu ZS Nr 4 w Mławie 
na organizacje pikniku charytatywnego dnia 15 czerwca 2018 roku w godzinach 
16.00-22.00. Celem imprezy jest zbiórka funduszy na rehabilitację absolwenta szkoły, 
który cierpi na chorobę Wilsona. Akcja została zarejestrowana w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji i otrzymała nr 2018/2046/KS. 

12. Rozpatrzenie wniosku Komitetu Społecznego „Pomoc dla Pawła" o dofinansowanie 
lub wsparcie w formie rzeczowej pikniku charytatywnego organizowanego przez 
Komitet Społeczny „Pomoc dla Pawła", który odbędzie się w dniu 15.06.2018r. na 
terenie ZS Nr 4 w Mławie. 
Zarząd Powiatu postanowił wesprzeć organizację w/w pikniku charytatywnego 
poprzez zakup nagrody rzeczowej - deskorolki elektrycznej za kwotę 800,00zł. 
Źródłem pokrycia będą środki pochodzące z promocji. 

13. Zaopiniowanie projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektu 
decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował: 
1) Projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg średniego 

ciśnienia z rur PE, ul. Płocka, ul. Komunalna w Mławie, m- ewid. działki 663/3 
Mława. 

2) Projekt decyzji o warunkach zabudowy Burmistrza Miasta Mława - 4 budynki 
mieszkalne wielorodzinne z garażami podziemnymi oraz 2 budynki mieszkalne 
wielorodzinne z usługami, handlem i garażami podziemnymi u l 
Sienkiewicza/wiadukt/7u/Wiejska/al. Św. Wojciecha w Mławie, nr ewid. działki 
10-180/11 Mława. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lipowiec 
Kościelny w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Gminy Lipowiec 
Kościelny w sprawie zaliczenia drogi nr ewidencyjny 317 w miejscowości Turza Mała 
do dróg gminnych o nr G230220W, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 991/2018. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Wiśniewo gruntu 
stanowiącego pas drogowy drogi powiatowej Nr 2345W Stare Kosiny - droga nr 7 na 
terenie Gminy Wiśniewo. 
Zarząd Powiatu oddał w użyczenie na okres od 14.06.2018 r. do dnia 14.06.2019 r. 
Gminie Wiśniewo grunt stanowiący pas drogi powiatowej Nr 2345W Stare Kosiny -
droga nr 7 położony na działce o numerze ewidencyjnym 308 w miejscowości Stare 
Kosiny. Użyczenie gruntu drogi powiatowej, nastąpi w celu realizacji przez Gminą 



Wiśniewo zadania polegającego na wykonaniu linii oświetlenia ulicznego z lampami 
LED w miejscowości Stare Kosiny. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 992/2018. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Wiśniewo gruntu 
stanowiącego pas drogowy drogi powiatowej Nr 2343W Bogurzynek - Mdzewo na 
terenie Gminy Wiśniewo. 
Zarząd Powiatu oddał w użyczenie na okres od 14.06.2018 r. do dnia 14.06.2019 r. 
Gminie Wiśniewo grunt stanowiący pas drogi powiatowej Nr 2343W Bogurzynek -
Mdzewo na terenie Gminy Wiśniewo położony na działce o numerze ewidencyjnym 
52 w miejscowości Kowalewo. Użyczenie gruntu drogi powiatowej, nastąpi w celu 
realizacji przez Gminą Wiśniewo zadania polegającego na wykonaniu linii oświetlenia 
ulicznego z lampami LED w miejscowości Stare Kosiny. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 993/2018. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Wiśniewo gruntu 
stanowiącego pas drogowy drogi powiatowej Nr 4640W Bieżuń - Szreńsk - Mława 
na terenie Gminy Wiśniewo. 
Zarząd Powiatu oddał w użyczenie na okres od 14.06.2018 r. do dnia 14.06.2019 r. 
Gminie Wiśniewo grunt stanowiący pas drogi powiatowej Nr 4640W Bieżuń - Szreńsk -
Mława położony na działce o numerze ewidencyjnym 210 w miejscowości Bogurzyn. 
Użyczenie gruntu drogi powiatowej, nastąpi w celu realizacji przez Gminą Wiśniewo 
zadania polegającego na wykonaniu linii oświetlenia ulicznego z lampami LED 
w miejscowości Stare Kosiny. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 994/2018. 

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

Michał Stefan Danielewicz.., 

Marek Wiesław Linkowski.., 
Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
15.06.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 144/2018 
z dnia 14.06.2018 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2018 roku 

Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Włodzimierz A. Wojnarowski .(.ly!<P 

B arb ara Gutowska fUi.1 % 

Marcin Burchacki ....:..... 

Michał Stefan Danielewicz..... 

Marek Wiesław Linkówski 


