
Br. 0022.17.2018 
Protokół Nr 145/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 29 czerwca 2018 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 144/2018. 
Zarząd Powiatu przyjął protokół Nr 144/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 
14 czerwca 2018 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym robót na drogach 
powiatowych zamiej skich na 2018 rok. 

4. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 995/2018 w sprawie zmiany w planie rzeczowo-
finansowym robót na drogach powiatowych zamiejskich na 2018 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Stupsk gruntu stanowiącego 
pas drogowy drogi powiatowej Nr 2323W Szydłowo-Borzymy Kościelne na terenie 
Gminy Stupsk. 
Zarząd Powiatu oddał w użyczenie na okres od 29.06.2018 r. do dnia 29.06.2020 r. 
Gminie Stupsk grunt stanowiący pas drogi powiatowej Nr 2323W Szydłowo -
Boreymy Kościelne położony na działce o numerze ewidencyjnym 12 o powierzchni 
65m w miejscowości Żmijewo Kościelne na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 
23060IW. Użyczenie gruntu w/w drogi powiatowej nastąpi w celu realizacji przez 
Gminę Stupsk zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 230601W Żmijewo 
Kościelne - Olszewo - Bołąki na odcinku od km 0+000,.00 do km 0+1378 ,00". 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 996/2018. 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że 
na przebudowę drogi powiatowej Głużek - Rumoka został ogłoszony przetarg. 
Wpłynęły dwie oferty - PRDI Mława i Strabag. Oferowane kwoty przewyższają 
zabezpieczone środki w budżecie powiatu. 
Ponadto oznajmił, że został ogłoszony ponowny przetarg w celu wyłonienia 
wykonawcy na przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima 
Lelewela i Henryka Sienkiewicza w Mławie na skrzyżowanie typu rondo. 

6. Zaopiniowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt decyzji Burmistrza Miasta Mława 
o warunkach zabudowy - zmiana sposobu użytkowania hali „E" z magazynowej na 
produkcyjno-magazynową, ul. Nowa/Instalatorów w Mławie, nr ewid działki 
10-1733/6. 

7. Rozpatrzenie wniosku Z-cy Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie 
przeniesienia niewykorzystanej kwoty dotacji ze środków niewygasających w wys. 
119 834,99zł do budżetu powiatu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. 
„Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla 
pacjentów" po dniu 30.06.2018r„ co będzie się wiązało z zawarciem nowej umowy 
dotacji na rok 2018 - w związku z pismem Dyrektora SPZOZ w Mławie 
Nr Ldz.461/2018 z dnia 14.06.2018r. dot. przedłużenia terminu wykorzystania dotacji 
na dofinansowanie realizacji w/w projektu do dnia 31.08.2018r. 
Pani Katarzyna Miłobędzka - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia zwróciła 
się do Zarządu Powiatu z prośbą o przeniesienie niewykorzystanej kwoty dotacji ze 
środków niewygasających w wys. 119 834,99zł do budżetu powiatu z przeznaczeniem 



na realizację projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz 
z wdrożeniem e-usług dla pacjentów" po dniu 30.06.2018r., co będzie się wiązało 
z zawarciem nowej umov^ dotacji na rok 2018 - w związku z pismem Dyrektora 
SPZOZ w Mławie Nr Ldz.461/2018 z dnia 14.06.2018r. dot. przedłużenia terminu 
wykorzystania dotacji na dofinansowanie realizacji w/w projektu do dnia 31 08 2018r 
Poinformowała, że w trakcie wdrażania programu stwierdzono występowanie wielu 
znaczących problemów, łącznie z konfiguracją systemu, co utrudnia właściwą pracę 
personelu, który zgłasza wiele zastrzeżeń, w związku z tym nie można zakończyć 
projektu we wcześniej planowanym terminie tj. do 30 czerwca 2018 roku 
Do chwili obecnej wykonane zostały wszystkie prace związane z przygotowaniem 
pomieszczeń, montażem oraz uruchomieniem sprzętu. Przeszkolono personel 
i uruchomiono sprzęt serwerowy i komputerowy. Kwota wykorzystana przez SPZOZ 
na realizację projektu-408 378,07zł. 
Kwota zabezpieczona w budżecie powiatu jako środki niewygasające na rok 2018 
wynosi - 328 222,06zł. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Katarzyny Miłobędzkiej - Z-cv 
Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w w/w sprawie 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uznania celowości i wsparcia realizacji zadania pod 
nazwą „Wydanie publikacji książkowej z okazji VIII Zjazdu Absolwentów 
Państwowego Liceum Pedagogicznego w Mławie" wnioskowanego przez 
Stowarzyszenie Absolwentów Państwowego Liceum Pedagogicznego w Mławie z 
siedzibą w Mławie 06-500, ul. Sądowa 3a. 
Zarząd Powiatu uznał za celowe realizację zadania pod nazwą „Wydanie publikacji 
książkowej z okazj! VIII Zjazdu Absolwentów Państwowego Liceum Pedagogicznego 
w Mławie wnioskowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów Państwowego 
Liceum Pedagogicznego w Mławie z siedzibą w Mławie 06-500, ul. Sądowa 3a 
i dokonał wsparcia tego zadania poprzez dofinansowanie w formie dotacji celowej 
budżetowej w kwocie 4 000,00 zł. J 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 997/2018 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Mławskiej Hali 

Sportowej w Mławie. J 

Zarząd Powiatu ustalił odpłatność za korzystanie z Mławskiej Hali Sportowej w 
Mławie, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 998/2018. 
Pan Michał Danielewicz - Członek Zarządu zapytał: 

SpoZrtyowej ,?dykt°Wany ^ ^ ^ ° d p ł a t n o ś c i z a korzystanie z Mławskiej Hali 

Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia zwróciła uwagę na 
rosnące koszty utrzymania obiektu. Wyższe ceny za korzystanie z Mławskiej Hali 
Sportowej spowodują zwiększenie dochodów. 
Pan Michał Danielewicz - Członek Zarządu zapytał: 
-czy projekty organizacyjne szkół zostały zatwierdzone przez nadzór pedagogiczny? 
Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta oznajmiła, że projekty organizacy^ie szkół 
zostały zatwierdzone z drobnymi uwagami. " J 1 

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOS W w Mławie o wprowadzenie do budżetu 

i n S TV * 2 0 8 - 2 0 1 9 Z a d a n i a ^ ^ n e g o pn. „Projekt i modernizacja 
instalacji elektrycznej" i przyznanie na ten cel środków finansowych 

Patii t T n T 7 k i t ~ ? , y r e i a 0 r W y d z i a ł u i Zdrowia poinformowała, że 
Pani Anna Drozdowska - Dyrektor SOSW w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o wprowadzenie do budżetu jednostki na lata 2018-2019 zadania 



inwestycyjnego pn. „Projekt i modernizacja instalacji elektrycznej" i przyznanie na ten 
cel środków finansowych (2018r - 6 500,00zł, 2019r. - 35 000,00zł). 
Poinformowała, że w dniu 5 czerwca 2018r. w jednej z pracowni szkolnych, nastąpiło 
zwarcie bezpiecznika w lampie jarzeniowej co spowodowało rozpięcie obudowy i jej 
upadek. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności spadająca obudowa nie 
wyrządziła krzywdy ani uczniom ani nauczycielowi przebywającemu w klasie. 
Uszkodzeniu uległ jedynie blat biurka, na które obudowa spadła. Jest to już kolejny 
taki przypadek (w ciągu ostatnich 2 - 3 lat - 7 lampa). Od dłuższego czasu takie 
wypadki zdarzają się w kolejnych pomieszczeniach, zagrażając bezpieczeństwu 
przebywających w nich osób. W przeszłości zdarzało się nawet, iż spadała cała lampa. 
Obudowy wykonano z plastiku, który pod wpływem ciepła, po przeszło dwudziestu 
latach użytkowania, kruszy się. 
Ponadto problemem są przeciążenia w instalacji elektrycznej często powodujące brak 
zasilania na całej kondygnacji, konieczna jest wówczas interwencja konserwatora. 
W materiałach planistycznych do budżetu na rok 2018, w załączniku inwestycyjnym 
zostały zaplanowane środki na projekt i modernizację instalacji elektrycznej. Niestety 
wniosek Ośrodka nie został uwzględniony. Ze względu jednak na powtarzające się 
zwarcia instalacji i związane z tym opisane powyżej incydenty zagrażające zdrowiu 
uczniów i pracowników, remont tej instalacji staje się konieczny, a wymiana opraw 
oświetleniowych i zabezpieczeń nieodzowna. 
W chwili obecnej w każdej z klas znajduje się 9 lamp. Przy zastosowaniu oświetlenia 
LED ilość lamp mogłaby zmniejszyć się o połowę, co oznacza wydatek około 500 zł 
na klasę. Na trzech kondygnacjach znajduje się łącznie 21 pomieszczeń w których 
należałoby dokonać wymiany. W miarę posiadanych środków w części pomieszczeń 
oprawy sukcesywnie były wymieniane, ze względu jednak na skromne możliwości 
finansowe dotyczyło to mniejszych pomieszczeń (gdzie były 2-3 lampy, łącznie 
wymieniono oprawy w 6 pomieszczeniach). Wymiana jednak większej liczby opraw 
przekracza możliwości finansowe SOSW w Mławie. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd Powiatu zwiększył budżet SOSW w Mławie na 
2018 rok o kwotę 6 500,00zł. Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu 
powiatu oraz środki niewykorzystane jako udział własny zadania inwestycyjnego dot. 
budowy infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - stanowiące Otwarte Strefy 
Aktywności pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch - budowa małej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej, wariant podstawowy". 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2018 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 999/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Powiatu Mławskiego na 2018 rok. 

12. 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 1000/2018 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2018. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2018. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1001/2018 w sprawie zmiany harmonogramu 
dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2018. 



14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu 
Mławskiego za 2017 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1002/2018 w sprawie zatwierdzenia 
skonsolidowanego bilansu Powiatu Mławskiego za 2017 rok. 

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

Podpisy członków Zai 

Włodzimierz Wojnarc 

Barbara Gutowska ... 

Marcin Burchacki ... 

Michał Stefan Daniel 

Marek Wiesław Linkowski 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
29.06.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 145/2018 
z dnia 29.06.2018 roku 

Protokół 
z glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Włodzimierz A. Wojnarowski 

Barbara Gutowska 

Marcin Burchacki 

Michał Stefan DanielewiCz. 

Marek Wiesław Linkows 


