
Br. 0022.18.2018 
Protokół Nr 146/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 18 lipca 2018 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył 
sto czterdzieste szóste posiedzenie Zarządu. Przedstawił porządek obrad, który 
członkowie Zarządu otrzymali wcześniej i przystąpił do realizacji porządku obrad 
posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 145/2018. 
Zarząd przyjął bez poprawek Protokół Nr 145/2018 z dnia 18 lipca 2018 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu. 
Pan Waldemar Borowski - dyrektor Wydziału Komunikacji przedstawił projekt 
uchwały. 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 1003/2018, wyrażając zgodę na przekazanie 
do stacji demontażu pojazdu marki Opel Yectra, przejętego na rzecz Powiatu na 
podstawie prawomocnego postanowienia z dnia 18 maja 2018 r. Sądu Rejonowego w 
Mławie. 

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie 
zwiększenia wydatków dla zadania inwestycyjnego na 2018 rok pn. „Przebudowa 
mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi dojazdowej". 
Pan Janusz Wiśniewski - dyrektor Wydziału Infrastruktury zapoznał Zarząd z treścią 
pisma dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg ,który zwrócił się do Zarządu Powiatu o 
przyznanie dodatkowych środków w kwocie 427.000 złotych na realizację zadania 
pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi 
dojazdowej" Brakująca kwota wynika z procedury przetargowej, w której najniższa 
oferta złożona przez PRDI SA w Mławie okazała się wyższa o 427 tys. złotych w 
stosunku do kwoty zapisanej w budżecie Powiatu na 2018 rok na to zadanie. 
Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie wniosek dyrektora PZD i postanowił 
przeanalizować budżet powiatu, celem dokonania przeniesień na pokrycie brakującej 
kwoty na realizację przedmiotowej inwestycji. 

5. Zaopiniowanie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie dotyczącego 
przesunięć w planie finansowym. Zmiana dotyczy przesunięcia na zadanie bieżącego 
utrzymania dróg ze środków zaplanowanych na odnowę nawierzchni bitumicznej 
Pan Janusz Wiśniewski - dyrektor Wydziału Infrastruktury zapoznał Zarząd z treścią 
wniosku dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie. 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora PZD o dokonanie przesunięć w 
planie finansowym jednostki w ramach grupy paragrafów. Zmiana w paragrafach 
dotyczy przesunięcia środków z bieżącego utrzymania dróg na odnowę nawierzchni 
bitumicznej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 
Zarządu Dróg w Mławie. 
Na wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Zarząd dokonał zmiany 
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie. Zmiana dotyczy 
określenia zadań Inspektora ochrony danych osobowych w związku z wejściem w 
życie przepisów dot. RODO. 



7. Zaopiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Zarząd pozytywnie zaopiniował: 
- wykaz 3 projektowanych decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz 1 decyzję dot. zmiany sposobu użytkowania budynku 
gospodarczego na funkcję usługową ul. Padlewskiego. 
- wykaz 5 projektowanych decyzji o warunkach zabudowy Wójta Gminy Strzegowo,. 
- wykaz 2 decyzji o warunkach zabudowy Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna. 

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury dotyczącego wprowadzenia 
zmiany w budżecie powiatu mławskiego na 2018 r. poprzez wykreślenie zadania 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby- Strzegowo na odcinku od 
km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo" z budżetu powiatu 
mławskiego na 2018 r. i zdjęcie zaplanowanej kwoty 35.000 zł. po stronie wydatków 
jako udział własny w realizacji zadania oraz kwotę 665.000 zł. po stronie dochodów 
jako pomoc finansową Gminy Strzegowo. 
Zarząd po zapoznaniu się w wnioskiem dyrektora Wydziału Infrastruktury wyraził 
zgodę na dokonanie zmian w budżecie powiatu 2018 r. w sposób zaproponowany 
przez dyrektora i postanowił wystąpić do Rady Powiatu o dokonanie zmian na 
najbliższej Sesji. 

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie zwiększenia 
środków finansowych w wysokości 10.000 zł. na wykonanie projektu herbu, flagi, 
flagi stolikowej, banneru, pieczęci i sztandaru powiatu mławskiego. 
Zarząd postanowił wniosek rozpatrzyć w terminie późniejszym, w obecnym czasie 
trudno jest wygospodarować środki finansowe na ten cel. 

10. 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. 
Na podstawie art.7a ust.l ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz.2222 ze zm.) oraz wniosku Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 
lipca 2018 roku Zarząd wyraził pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Miasta 
Mława w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez 
wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej części drogi gminnej ul. bez nazwy 
( przebieg ulicy od ul. Wojtostwo do ul. Dudzińskiego położonej na działce 
oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mława nr 3076/3 w obrębie nr 10. Działka ta 
zostanie wydzielona z przeznaczeniem na powiększenie przyległej nieruchomości). 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie ustanowienia 
strefy ochronnej urządzeń pomiarowych ogródka meteorologicznego Stacji 
Hydrologiczno-Meteorologicznej, zlokalizowanej na działce nr 175 przy 
ul. Szreńskiej 14 w Mławie. 
Pan Tadeusz Burakowski - dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska zapoznał 
Zarząd z projektem uchwały. Oznajmił, że na podstawie art.382 ust.7 ustawy z dnia 17 
lipca 2017 r.- Prawo wodne , strefę ochronną urządzeń pomiarowych służb 
państwowych , ustanawia w drodze uchwały Rada Powiatu , określając zakazy, 
nakazy lub ograniczenia oraz obszary, na których obowiązują. 
Stacja Hydrologiczno- Meteorologiczna zlokalizowana jest w Mławie przy 
ul. Szreńskiej 14,.jest to tzw. ogródek meteorologiczny stacji synoptycznej I rzędu 
sieci stacji pomiarowych Państwowej Służby Hydrologiczno - Meteorologicznej , 
który wykonuje pomiary i obserwacje hydrologiczno - i meteorologiczne na tym 
terenie. Stacja funkcjonuje od wielu lat, eksploatuje i nadzoruje urządzenia pomiarowo 
- obserwacyjne, dzięki którym ustalane są krótkoterminowe oraz średnioterminowe, 



ogólne i specjalistyczne prognozy hydrologiczne i meteorologiczne. Mając na uwadze 
naturalne ukształtowanie terenu oraz istniejącą zabudowę proponuje się strefy na 
obszarze ograniczonym działkami drogowymi. Projekt uchwały określa zakazy i 
nakazy oraz ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, użytkowania gruntów lub 
korzystania z wód dla właścicieli nieruchomości w I , II i III strefie 
Zarząd pozytywniezaopiniował projekt uchwały i postanowić wnieść pod obrady 
najbliższej Sesji. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły 
Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta zapoznała Zarząd z treścią 7 kolejnych 
uchwał przygotowanych w związku z przeprowadzonymi dwoma konkursami na 
dyrektora szkoły oraz dyrektora placówki oświatowej. 
Zarząd zatwierdził konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie . podejmując 
w tej sprawie uchwałę Nr 1006/2018. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki 
Zarząd zatwierdził konkurs na dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w 
Mławie , podejmując w tej sprawie uchwałę Nrl 007/2018 

14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Mławie. 
Zarząd odwołał dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mławie w 
N7ią008/2Z018ZejŚClem n a e m e r y t U r ę ' P ° d e J m W w przedmiotowej sprawie uchwałę 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie. 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w 
Ciechanowie Zarząd powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Mławie Pani Izabeli Wiśniewskiej 
1009/201831 S 1 C r P m a 2 0 1 8 r ° k U ' P ° d e j m u j ą c W P r z e d m iotowej sprawie uchwałę Nr 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora ZS Nr 3 im 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie. 
Zarząd powierzył stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie Panu Stefanowi 
Wojnarowskiemu od dnia 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r wyłonionemu w 
drodze konkursu. 
Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę 1010/2018. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie. 
Zarząd powierzył stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w 
Mławie Pani Izabeli Wiśniewskiej od dnia 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r 
wyłonionemu w drodze konkursu , podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 1011/2018 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pełnomocnictwa szczególnego pełniącemu 
obowiązki Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mławie. 
Zarząd udzielił pełnomocnictwa szczególnego pełniącemu obowiązki dyrektora 
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mławie, podejmując przedmiotowe! 
sprawie uchwałę Nr 1012/2018. 

19. Rozpatrzenie wniosku ks. Sławomira Grzela w sprawie dofinansowania pieszej 
pielgrzymki z Mławy na Jasną Górę. 
Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta zapoznała Zarząd z treścią pisma 
ks. Sławomira Grzela z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski 
który zwraca się do Zarządu Powiatu o dofinansowanie pieszej pielgrzymki z Mławy 
do Częstochowy w dniach od 3 do 15 sierpnia 2018 roku. Grupa miedziana jest jedyną 



w diecezji płockiej grupą wyruszającą z Mławy na Jasną Górę i jest to dobra okazja do 
promowania naszego powiatu. 
Zarząd w ramach promocji postanowił dofinansować uczestników pielgrzymki 
poprzez zakupienie płaszczy p. deszczowych z logo powiatu. 

20. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Klubu Seniora „Pogodny Uśmiech" dotyczącego 
wsparcia finansowego w zorganizowaniu X Jubileuszowego Festiwalu Piosenki 
Żołnierskiej i Patriotycznej. 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Klubu Seniora „ Pogodny Uśmiech" , którego 
treść przedstawiła Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta, udzielił wsparcia 
finansowego w kwocie 800 złotych na zorganizowanie X Jubileuszowego Festiwalu 
Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej , który odbędzie się w dniu 12 sierpnia br. w 
parku miejskim. 
Środki na ten cel przeznaczone zostaną z dz.92105 - kultura. 

21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO dotyczącego wyrażenia zgody na bezpłatne 
udostępnienie hali sportowej na potrzeby seniorsko- juniorskiej sekcji siatkówki 
Klubu Sportowego „Zawkrze" Mława. 
Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta zapoznała Zarząd z treścią wniosku dyrektora 
I LO. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na bezpłatne korzystanie z hali sportowej I LO na 
potrzeby seniorsko-juniorskiej sekcji siatkówki Klubu Sportowego „Zawkrze Mława" 
w okresie od 16 do 31 sierpnia 2018 roku. 

22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Mława w sprawie udostępnienia Hali 
Sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym na organizację Koncertu Pieśni 
Patriotycznej. 
Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta poinformowała Zarząd , że Burmistrz Miasta 
Mława zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyraźnie zgody na udostępnienie 
hali sportowej przy I LO na organizację koncertu pieśni patriotycznej - kwintent dęty 
„Favori" z udziałem solisty Roberta Szpręgla w dniu 24 sierpnia 2018 r. o godz. 20.00 
Pani Wicestarosta oznajmiła, że Klub Sportowy „ Zakrze Mława" , któremu Zarząd 
wyraził zgodę na korzystanie z hali sportowej w I LO, na czas koncertu zawiesi 
ćwiczenia. 
Zarząd wyraził zgodę na organizację koncertu pod warunkiem zwrotu poniesionych 
kosztów, których wysokość zostanie uzgodniona z dyrektorem I LO. 

23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Mława dotyczącego zmiany nazwy zadania 
zapisanego w uchwale Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIV/254/2018 z dnia 
28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława. 
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Mławy w wys. 10.000 zł. 
została przyznana na dofinansowanie części zadań widowiska historycznego 
Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą. W harmonogramie obchodów wybuchu II wojny 
światowej i Bitwy pod Mławą nie przewidziano Rekonstrukcji Bitwy. Burmistrz 
wnioskuje o zmianę nazwy zadania na „Obchody 79 Rocznicy wybuchu II wojny 
światowej oraz Bitwy pod Mławą". 
Zarząd postanowił zaproponować Radzie Powiatu zmianę uchwały z dnia 28 maja 
2018 r. Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIV/254/2018 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Miasta Mława, przeznaczyć 5 tys. na koncert Pieśni 
Patriotycznej w dniu 24 sierpnia 2018 r. i 5 tys. złotych na" Obchody 79 rocznicy 
wybuchu II wojny światowej oraz Bitwy pod Mławą" 

24. Analiza uchwały Nr 168/2018 Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego 
i Spraw Regulaminowych z 3 lipca 2018r.w zakresie możliwości wprowadzenia od 



1 września 2018 r. zajęć w grupach z języków obcych i wychowania fizycznego 
w 1 LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu poinformował Zarząd że 
zapoznał się z protokołem ze spotkania Komisji Budżetu, Finansów , Rozwoju 
Gospodarczego i Spraw Regulaminowych z Radą Pedagogiczną I LO oraz Radą 
Rodzicow oraz z protokołem z posiedzenia Komisji. Pan Starosta zapoznał Zarząd z 
treścią uchwały Komisji i poprosił członków Zarządu o zabranie głosu w omawianym 
temacie. J 

Pan Michał Danielewicz - Członek Zarządu powiedział: 
„ Zajęcia w I LO odbywają się zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły i to jest 
zgodne z prawem. Zaproponował, aby dyrektor I LO przygotował na Zarząd 
konkretne propozycje rozwiązania tego problemu poruszanego w petycjach z 
uwzględnieniem absencji na lekcjach w-f. Uważam , że to jest problem dyrektora i to 
dyrektor winien przedstawić jak to widzi." 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu oznajmiła, ze zastanawiała się skąd ta 
petycja się wzięła ? Uważam , że Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna zwracała się 
wcześniej (przed złożeniem petycji) do dyrektora Szkoły, bo jest to problem 
dyrektora. Pani Skarbnik poinformowała, że w I Liceum przeprowadzono audyt, 
który potwierdził prawidłowość organizacji pracy szkoły. 

Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta zabierając głos oznajmiła, że należy 
przewidzieć taką sytuację , że jeżeli wprowadzimy podział na grupy z języków obcych 
i wychowania fizycznego w I LO , to inne szkoły mogą występować również 
o podział na grupy, a wszystkim wiadomo, że w trakcie roku budżetowego nie ma 

dużych możliwości zmiany budżetu i skierowania środków finansowych 
do szkół. 

Zarząd Powiatu zobowiązał dyrektora I LO do przeprowadzenia szczegółowej analizy 
konieczności zastosowania podziału uczniów na grupy na zajęciach z języków obcych 

i wychowania fizycznego od nowego roku szkolnego 2018/2019, uwzględniając 
zapisy uchwały Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 
Regulaminowych z dnia 3 lipca 2018 roku. 
Analiza zostanie omówiona na następnym posiedzeniu Zarządu w miesiącu lipcu br 

25.Sprawy bieżące 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu 
Zapoznał Zarząd z pismem Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS. 
Stowarzyszenie zwróciło się do Zarządu Powiatu o rozważenie możliwości wynajęcia 
lub dzierżawy pomieszczeń w Bursie Szkolnej. 
Stowarzyszenie swoją prośbę uzasadnia w następujący sposób: 
„ ... Prosimy o możliwość wynajęcia lub dzierżawy budynku znajdującego się 

w zasobach Powiatu, który byłby wolny od barier architektonicznych. Sądzimy , że 
lokalem najbardziej spełniającym oczekiwania seniorów, a co za tym idzie 
najbardziej dogodnym do ich stanu fizycznego jest fragment budynku Bursy Szkolnej 
przy ul. Lelewela w Mławie. We wspomnianym fragmencie zabudowy znajduje się 
stołówka z oddzielnym wejściem do tej części Bursy, obszerny taras oraz piętro 
z pomieszczeniami, które chcielibyśmy wykorzystać na administrację oraz sale 
zajęciowe dla seniorów. Zależy nam również na użytkowaniu lewej części parkingu 

Zarówno seniorzy jak i goście mogliby spokojnie zaparkować samochód i skorzystać 
z oferty restauracji. Chcielibyśmy bardzo tam właśnie przenieść naszą restaurację 
i jeszcze bardziej ją rozwinąć. W planach mamy również zaaranżować ten piękny 
i ogromy taras, tak by to miejsce stało się przyjazne wszystkim mieszkańcom naszego 



miasta i powiatu. 
Oczywiście mamy świadomość, ze takie działanie może w pewien sposób 
zreorganizować funkcjonowanie Bursy Szkolnej. Jednakże w pełni deklarujemy, 
ze będziemy w całkowity sposób zabezpieczać gastronomicznie Bursę Szkolną oraz jej 
mieszkańców. Deklarujemy pełną współpracę w tym zakresie z kierownictwem Bursy 
Szkolnej tak, by jak najlepiej zredukować problemy powstałe w wyniku reorganizacji " 
Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta - odnosząc się prośby Stowarzyszenia na Rzecz 
Wspierania Aktywności Seniorów AS - stwierdziła, że wynajem lub dzierżawa 
o której pisze Stowarzyszenie wymaga dokładnej analizy pod względem prawnym 
ale również finansowym. Należy przewidzieć , że będzie czynności , które n a l e ż v 
wykonać przed podjęciem decyzji. 
Pan Cezary Kądrzycki - Sekretarz Powiatu - zabierając głos w dyskusji stwierdził, że 
pomysł jest bardzo dobry i może się podobać ale należy przewidzieć także problemy 
np. przejęcie pracowników, różnice związane z realizacją zadań Stowarzyszenia i Bursy 
Szkolnej . 

Podpisy członków Zarządu: 

Włodzimierz Wojnarowski f j . 

Barbara Gutowska :.p. 

Marcin Burchacki 

Michał Stefan Danielewi 

Marek Wiesław Linkowski. 

Sporządziła: 
M.Bartnicka 2 O- Gł. Z&t&r. 



Załącznik do Protokołu Nr 146/2018 
z dnia 18.07.2018 roku 

Protokół 
z glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Włodzimierz A. Wojnarowski 

Barbara Gutowska 

Marcin Burchacki 

Michał Stefan Daniele 

Marek Wiesław Linkowski.. 


