
Br. 0022.19.2018 

Protokół Nr 147/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

w dniu 31 lipca 2018 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 146/2018. 
Zarząd Powiatu przyjął protokół Nr 146/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 
18 lipca 2018 roku. 

3. Zapoznanie się z informacją Dyrektora I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie 
dotyczącą szczegółowej analizy konieczności zastosowania podziału uczniów na 
grupy na zajęciach z języków obcych i wychowania fizycznego od nowego roku 
szkolnego 2018/2019. s 

Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu stwierdził że 
zastosowanie podziału uczniów na grupy wiąże się z zaangażowaniem środków 
finansowych na ten cel. 
Pan Michał Danielewicz - Członek Zarządu powiedział: „Zajęcia odbywają się 
zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły i to jest zgodne z prawem oświatowym 
Jeżeli samorząd powiatowy stać pod względem finansowym to można klasy dzielić na 
grupy". 

Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta powiedziała: „Na posiedzeniu Komisji 
Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych było 
powiedziane, że w sytuacjach wymuszonych organizacyjnie należy dokonać podziału 
na grupy. Dyrektor musi tak zorganizować zajęcia wychowania fizycznego, aby grupa 
była pełna i liczyła 25 osób. W tej chwili przy rekrutacji do klas pierwszych mamy 61 
chłopcow i 82 dziewczyny i jest możliwość podzielenia uczniów na grupy. Niestety 
me ma możliwości dokonania podziału na grupy w pozostałych oddziałach z uwagi na 
to, że chłopców jest mniej." 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu powiedziała: „Przed podjęciem decyzji 
w sprawie podziału na grupy w I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie należy 
zrobić rozeznanie jak jest w pozostałych szkołach. Stosowane zasady powinny być 
jednakowe we wszystkich szkołach. Dyrektor szkoły ma obowiązek złożyć arkusz 
organizacyjny w trosce o finanse i zgodnie z prawem oświatowym " 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu powiedział-
„Wszystkie szkoły należy traktować jednakowo. Jeśli po analizie i konsultacjach ze 
wszystkimi dyrektorami szkół uznamy, że stać nas na wprowadzenie podziału na 
grupy należy ten system wprowadzić we wszystkich szkołach od przyszłego roku 
szkolnego. Nie możemy faworyzować jednej szkoły". 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia powiedziała* Arkusz 
organizacyjny I LO w Mławie jest przygotowany zgodnie z przepisami' prawa 
oświatowego. Ze strony rodziców uczniów i nauczycieli I LO wpłynęła petycja o 
zorganizowanie dodatkowych zajęć z języka angielskiego z podziałem na grupy oraz 
podziału na grupy wychowania fizycznego dla chłopców i dziewcząt. Są różne metody 
i tormy pracy z uczniem, np. zajęcia dodatkowe prowadzone przez wszystkich 
nauczycieli, czy też możliwość stworzenia mniejszych grup za zgodą organu 
prowadzącego. Tworzenie zajęć dodatkowych w I LO w Mławie spowoduje 
zamieszanie w pozostałych szkołach. Od 2012 roku zmieniły się przepisy i chłopcy 
mogą razem z dziewczętami ćwiczyć na zajęciach wychowania fizycznego" 
Pan Michał Danielewicz - Członek Zarządu powiedział: „Podział na grupy - to nie 
jest sprawa organu prowadzącego tylko dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i rady 



rodziców. Wszystko było dobrze dopóki wystarczało subwencji oświatowej. Co roku 
dokładamy do oświaty coraz więcej. Jeżeli dyrektor szkoły chce realizować 
rozszerzony program z danego przedmiotu musi wystąpić z wnioskiem do Zarządu 
Powiatu przed sporządzeniem arkusza organizacyjnego. W szkole działa samorząd 
uczniowski. Czy były petycje ze strony samorządu uczniowskiego o podział na grupy 
wychowania fizycznego dla chłopców i dziewcząt?" 
Pan Przemysław Kubiński - Dyrektor I LO w Mławie oznajmił, iż petycji na piśmie 
nie było, natomiast podczas rozmowy takie uwagi były zgłaszane. Ponadto zwrócił się 
z prośbą o zorganizowanie dodatkowych dwóch godzin zajęć języka angielskiego 
w klasie pierwszej z rozszerzonym językiem angielskim oraz jeżyka niemieckiego 
w klasie drugiej. 
Biorąc pod uwagę organizację pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mławie Zarząd Powiatu widzi możliwość: 

• zorganizowania dodatkowych dwóch godzin zajęć języka angielskiego 
w klasie pierwszej z rozszerzonym językiem angielskim; 

• utworzenia grup na zajęciach wychowania fizycznego z połączeń 
międzyoddziałowych oddzielnie chłopców i oddzielnie dziewcząt (tam, gdzie 
jest to możliwe). 

Zarząd Powiatu postanowił podjąć uchwałę w przedmiotowej sprawie na następnym 
posiedzeniu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Szreńsk gruntu stanowiącego 
pas drogowy drogi powiatowej Nr 2334W Szreńsk - Mostowo położonej 
w miejscowości Szreńsk. 
Zarząd Powiatu oddał się w użyczenie na okres od 31.07.2018r. do 31.12.2019 r. 
Gminie Szreńsk odcinek drogi powiatowej Nr 2334W na terenie miejscowości 
Szreńsk o długości około 400 m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2335W, 
nr ewidencyjny działki 571 Obręb Szreńsk. Użyczenie w/w gruntu drogi powiatowej 
nastąpi w celu realizacji przez Gminę Szreńsk inwestycji pn. „Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej - Skwer przy ulicy Wiatracznej w Szreńsku". 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1013/2018. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo - finansowym robót na 
drogach powiatowych zamiejskich na 2018 r. 
Zarząd Powiatu dokonał zmian w planie rzeczowo - finansowym robót na drogach 
powiatowych zamiejskich na 2018 rok, podejmując uchwałę Nr 1014/2018. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Mława 
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie 
z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta Mława. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Miasta Mława w 
sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z 
użytkowania jako drogi publicznej drogi gminnej ul. bez nazwy położonej na działce 
oznaczonej w ewidencji gruntów m Mława numerem 9000 w obrębie nr 11, 
podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 1015/2018. 

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie wyrażenia zgody 
na wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na rok 2018 poprzez 
przesunięcie niewykorzystanych środków własnych Powiatu zaplanowanych na 
zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W - ul. Ryszarda 
Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów". 
Pan Janusz Wiśniewski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwrócił się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na rok 
2018 poprzez przesunięcie niewykorzystanych środków własnych Powiatu 
zaplanowanych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W -
ul. Ryszarda Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów". 



W budżecie Powiatu zaplanowano na to zadanie kwotę 350 000,00 zł a koszt 
wykonania zadania wyniósł 299 068,72 zł, w wyniku czego powstały oszczędności w 
kwocie 50 931,28 zł. Z powstałych oszczędności kwotę 35 000,00 zł planuje się 
przeznaczyć na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej 
poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i 
Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudowa ulic: Joachima 
Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi 
powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 
2369W na terenie Miasta Mława - Etap 3 wypłata odszkodowania". Środki w wys. 
15 931,00 zł przesunięte byłyby na bieżące utrzymanie dróg powiatowych z 
przeznaczeniem na zakup materiałów. 
Wprowadzenie dodatkowego zadania inwestycyjnego podyktowane jest wydaniem 
decyzji przez Starostę Mławskiego ustalających odszkodowanie za nieruchomość. 
Odszkodowania dotyczą 3 działek położonych w ciągu drogi powiatowej nr 2370W -
ulica Graniczna objętych trzecim etapem powyższego zadania inwestycyjnego. Do 
zapłaty odszkodowania zobowiązany jest Zarząd Powiatu Mławskiego zgodnie z 
uchwałą Nr 735/2017 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 19.07.2017r. w sprawie 
udzielenia upowaznie4nia Dyrektorowi PZD w Mławie do reprezentowania Zarządu 
Powiatu Mławskiego. Wypłata odszkodowania zostanie dokonana przez PZD w 
Mławie. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian o które wnioskuje Pan Janusz 
Wiśniewski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności na wykonanie 
robót dodatkowych do zadania n. „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". 
Zarząd Powiatu zatwierdził protokół konieczności na roboty dodatkowe: wykonanie 
systemu kolejkowego - obejmującego dostawę, instalację oraz uruchomienie systemu, 
podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 1016/2018. 
Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym 
i merytorycznym jest Dyrektor Wydziału Infrastruktury. 

9. Zaopiniowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz projektu decyzji 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował: 
1) projekty decyzji o warunkach zabudowy: 
- Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna - wiata magazynowa - garaż i 3 silosy, obiekt 
gospodarczy wraz z niezbędna infrastrukturą, nr ewid. działki 6 Wąsosze; 
- Wójta Gminy Strzegowo - nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nr 
ewid. działki 303 Kowalewko. 
2) projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii 
napowietrznej nn 0,4 kV i linii kablowej nn 0,4 kV, ul. Szpitalna, ul. Z.Morawskiej, 
ul. J. Piłsudskiego, ul. S.Staszica, ul. PCK, nr ewid. działki 10-2755 Mława. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mławskiego oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informacji z wykonania planu finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za I półrocze 2018 
roku. 
Pan Jacek Białobłocki - Dyrektor SPZOZ w Mławie przedstawił informację 
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Mławie za I półrocze 2018 roku. 
Struktura kapitału na dzień 01.01.2018 r. przedstawiała się następująco: 
1. Fundusz Założycielski - 6 564 977,97 zł 
2. Fundusz Zakładu - 6 861 257,55 zł 



3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny - 525 872,16 zł 
Razem- 13 952 107,68 zł. 
Struktura kapitału na dzień 30.06.2018 r. przedstawia się następująco: 
1. Fundusz Założycielski - 6 564 977,97 zł 
2. Fundusz Zakładu - 7 137 057,55 zł 
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny - 525 872,16 zł 
Razem - 14 227 907,68 zł. 
Na zwiększenie funduszu zakładu składa się przeksięgowanie wyniku finansowego za 
2017 r. w kwocie 275 800,00 zł. 
W lecznictwie zamkniętym wykonanie planu w poszczególnych zakresach 
przedstawia się następująco: 
- ryczałt-szpital I stopnia -49,39% (do ryczałtu na szpital włączone zostały wszystkie 
poradnie specjalistyczne poza poradnią laryngologiczną ,okulistyczną i poradnią 
zdrowia psychicznego). 
Oprócz płatności ryczałtem istnieją dodatkowo finansowane procedury. Są to: 
- punkt rozliczeniowy w oddziale neonatologicznym - 44,39% 
- punkt rozliczeniowy w oddziale położniczo-ginekologicznym - 62,44% 
- punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii ogólnej (pakiet onkologiczny i świadczenia 
poza pakietem onkologicznym) - 0,34 % 
- Szpitalny Oddział Ratunkowy - 49,59% 
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - 58 % 
- rehabilitacja neurologiczna - 52,77% 
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym - 80,36% 
- rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych - 2,34% 
Procedury odrębnie kontraktowane i finansowane: 
- hospicjum stacjonarne - 55,47% 
W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 48,29 %. 
W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został 
wykonany w 49,29 %. 
W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej - poradnie, wykonano plan w 43,97 %. 
Wykonanie w poszczególnych poradniach przedstawia się następująco: 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego - 48,86% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej - 43,61 % 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej — 51,19%. 
Procedury odrębnie finansowane objęte umową ryczałtową (diagnostyka onkologiczna 
i diagnostyka poza pakietem onkologicznym) 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej - 0,00% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Ginekologiczno-Położniczej - 17,45% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Onkologicznej- 6,84% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Urologicznej - 2,06% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej - 1,54% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej - 0,00% 
W rehabilitacji leczniczej - punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych 
plan został wykonany w 47,02%. 
W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu 
ogólnym plan został wykonany w 61,08 %. 
W poszczególnych zakresach przedstawia się następująco: 
- punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej - 58,47% 
- punkt rozliczeniowy w Pracowni Endoskopii - Gastroskopia - 60,47% 
- punkt rozliczeniowy w badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego 
(kolonoskopia)- 67,94%. 



W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w rozliczeniu ogólnym wykonano plan w 
51,43%. 
W poszczególnych zakresach przedstawia się następująco: 
- Podstawowa Opieka Zdrowotna - 52,18% 
- Nocna i świąteczna ambulatoryjna wyjazdowa opieka lekarska - 50,00% 
- Hospicjum Domowe - 46,80% 
- Transport Sanitarny - 52,28%. 
W zakresie ratownictwa medycznego - Zespoły Ratownictwa Medycznego plan 
wykonano w 48,72%. 
W zakresie badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności 
medycznej plan wykonano 49,21 %. 
Działalność zakładu na 30.06.2018r. zakończyła się ujemnym wynikiem finansowym 
w kwocie 620,6 tys. zł. Plan kosztów wykonano w 51,22%. 
Na dzień 30.06.2018r. plan zatrudnienia został wykonany w 101,22 %. Założenia 
planowe z tyt. kosztów wynagrodzeń wykonano w 51,59%. 
Jeśli chodzi o inwestycje - wykonano założenia planowe na pierwsze półrocze 2018 r. 
dot. zakupu tomografu komputerowego, natomiast wykonano częściowo założenia 
planowe na 2018r. dot. zadania pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie 
wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów". 
Zobowiązania wg stanu na 30.06.2018r. wynoszą 5 739 722,06zł, w tym zobowiązania 
wymagalne na kwotę 19 963,07zł. 
Na generowanie zobowiązań wymagalnych miały wpływ następujące okoliczności: 
a) Zwiększone wydatki na realizację Projektu pod nazwą „Kompleksowa 
informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów", ze 
względu na przekroczenie 50% wartości kwałifikowalnej projektu zakupu środków 
trwałych. Zmniejszyła się wartość dotacji unijnej natomiast zwiększyła się wartość 
środków własnych. 
b) Opóźnienie w wygenerowaniu faktur do NFZ a przez to późniejszy wpływ środków 
finansowych za wykonane usługi medyczne z powodu zaistnienia niespodziewanych 
problemów z funkcjonowaniem nowo wdrożonego oprogramowania. 
c) Zmniejszenie kwoty ryczałtu na szpital w I półroczu 2018r. o około 140 tysięcy 
złotych. 
Zobowiązania wymagalne zostały już uregulowane. 
Na dzień 30.06.2018 r. łącznie należności z tyt. dostaw i usług oraz innych należności 
wg sprawozdania Rb-N stanowią kwotę 3 694 361,56zł, zaś według ewidencji 
księgowej po zastosowaniu metody memoriału na 30.06.2018r. wynoszą 
4 329 955,23zł. w tym: 
- z tytułu podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej - 3 234 081,46zł. 
- z tytułu podpisanych umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej na 
świadczenie usług medycznych i innych - 443 859,79zł. 
W kwocie 443 859,79zł występują należności wymagalne, które wynoszą 33 066,54zł. 
Na kwotę należności wymagalnych składają się: 
- niezapłacona należność za dzierżawę - 1 476,00zł 
- niezapłacona należność za poradę lekarską w poradni - 94,00zł 
- niezapłacona należność za wynajem karetki - 2 400,00zł 
- niezapłacona należność za usługi medyczne - 717,02zł 
- niezapłacona należność za pobyt w szpitalu - 5 694,71 zł 
- niezapłacona należność za transport lotniczy (pacjent narodowości ukraińskiej) -
15 426,67zł 
- niezapłacona należność za komisję poborowych - 7 258,14zł. 



Należność wymagalna za komisję poborowych w kwocie 7 258,14zl zastała 
uregulowana 06.07.2018r. 
Zarząd Powiatu w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę Nr 1017/2018. 

11. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

• przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie; 

• ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Mławskiego na 2018 rok. 

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwały Rady Powiatu 
Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXV sesji. 

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Mławie w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wys. 19 390,87 zł. na 
realizację zadania pn. „Dostosowanie dwóch toalet w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Mławie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo". 
Pan Katarzyna Drozdowska - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o 
zabezpieczenia środków finansowych w wys. 19 390,87 zł. na realizację zadania pn. 
„Dostosowanie dwóch toalet w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w 
Mławie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo". 
Poinformowała, że powiat mławski został zakwalifikowany do uczestnictwa w 2018 
roku w „Programie wyrównywania różnic między regionami III". W realizowanym 
obszarze B - likwidacja barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia 
osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - intensywność pomocy 
dla powiatu wynosi do 50% kosztu zadania. W dniu 06.07.2018r. PFRON przekazał 
informację, że zgłoszony projekt pn. „Dofinansowanie dwóch toalet w SOSW w 
Mławie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo" uzyskał dofinansowanie w 
wys. 19 390,87zł. Łączny koszt zadania 38 781,74zł. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. Na 
realizację powyższego zdania zabezpieczył środki w wys. 19 390,87 zł. Źródłem 
pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny 
Danuty Wiśniewskiej nauczyciela zajęć opiekuńczo-wychowawczych ubiegającej się 
o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela zajęć opiekuńczo-
wychowawczych Pani Katarzyny Danuty Wiśniewskiej ubiegającej się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 
Bożena Tomkiel - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, przedstawiciel organu 
prowadzącego; 
Anna Drozdowska - Dyrektora Ośrodka Szkolno - Wychowawczego; 
Iwona Leszczyńska - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty; 
Teresa Nowotczynska-Boczek - Ekspert w zakresie zajęć rewalidacyjno-
opiekuńczych; 
Danuta Pieniek - Ekspert w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1018/2018. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty 
Ziębickiej nauczyciela języka polskiego ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 
Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela zajęć opiekuńczo-
wychowawczych Pani Marty Ziębickiej ubiegającej się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego w składzie: 



Bożena Tomkiel - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, przedstawiciel organu 
prowadzącego; 
Mariola Makowska - Dyrektora Zespołu Szkół nr 1; 
Iwona Leszczyńska - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty; 
Joanna Czapska - Ekspert w zakresie języka polskiego; 
Bożenna Olewińska - Ekspert w zakresie przedmiotów zawodowych. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1019/2018. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry 
Dominiki Kubińskiej nauczyciela zajęć rewalidacyjnych ubiegającej się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego. 
Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela zajęć opiekuńczo-
wychowawczych Pani Aleksandry Dominiki Kubińskiej ubiegającej się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 
Bożena Tomkiel - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, przedstawiciel organu 
prowadzącego; 
Anna Drozdowska - Dyrektora Ośrodka Szkolno - Wychowawczego; 
Iwona Leszczyńska - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty; 
Teresa Nowotczynska-Boczek - Ekspert w zakresie zajęć rewalidacyjno-
opiekuńczych; 
Danuta Pieniek - Ekspert w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1020/2018. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Huberta 
Świniarskiego nauczyciela przedmiotów zawodowych ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego. 
Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela zajęć opiekuńczo-
wychowawczych Pana Huberta Świniarskiego ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego w składzie: 
Bożena Tomkiel - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, przedstawiciel organu 
prowadzącego; 
Mariola Makowska - Dyrektora Zespołu Szkół nr 1; 
Iwona Leszczyńska - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty; 
Joanna Czapska - Ekspert w zakresie języka polskiego; 
Bożenna Olewińska - Ekspert w zakresie przedmiotów zawodowych. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1021/2018. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uznania celowości i wsparcia realizacji zadania 
pn. „Obóz sportowy" wnioskowanego przez Klub Pływacki Płetwal Mława z siedzibą 
w Mławie 06-500, ul. Kopernika 38. 
Zarząd Powiatu uznał za celowe realizację zadania pod nazwą „Obóz sportowy" 
wnioskowanego przez Klub Pływacki Płetwal Mława z siedzibą w Mławie 06-500, ul. 
Kopernika 38 i dokonał wsparcia tego zadania poprzez dofinansowanie w formie 
dotacji celowej budżetowej w kwocie 3 000,00 zł. Szczegółowe warunki wsparcia 
realizacji w/w zadania określi stosowna umowa. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1022/2018. 

18. Rozpatrzenie wniosku Prezesa MKS „Mławianka" Mława w sprawie udostępnienia 
nieodpłatnie dwóch miejsc w Bursie Szkolnej w Mławie dla reprezentantów klubu od 
dnia 1 sierpnia 2018 roku. 
Zarząd Powiatu postanowił zwolnić z opłat jednego zawodnika klubu, który 
jednocześnie jest uczniem ZS Nr 4 w Mławie. Drugi zawodnik klubu niebędącym 
uczniem szkół średnich prowadzonych przez powiat będzie ponosił opłatę za pobyt 
w Bursie Szkolnej w Mławie. 

19. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Klubu Sportowego „Zawkrze" Mława dotyczącego 
zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania dla 5 zawodników klubu w związku z 



organizowanym przez klub w dniach 16.08.-31.08.2018r. letnim obozem 
kondycyjnym. 
Zarząd Powiatu postanowił zwolnić z opłat 5 zawodników klubu, którzy są 
jednocześnie uczniami szkół średnich prowadzonych przez powiat i zwiększył budżet 
Bursy Szkolnej o 1 500,00zł. Źródłem pokrycia będą środki oświatowe - sport. 
Różnica należności za noclegi zostanie uregulowana przez Klubu Sportowy 
„Zawkrze" Mława. Z w/w klubem zostanie podpisane stosowne porozumienie. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia VI Raportu z realizacji Programu Ochrony 
Środowiska Powiatu Mławskiego do 2022. 
Zarząd Powiatu przyjął VI Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu 
Mławskiego w okresie 2016- 2017 w celu przedłożenia Radzie Powiatu, podejmując w tej 
sprawie uchwałę Nr 1023/2018. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2018 rok. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały 
w przedmiotowej sprawie. 
Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 33.106,25 zł 
i dotyczy: 
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 80153 w wysokości 25.959,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w 
podręczniki, materiały edukacyjne łub materiały ćwiczeniowe. Po stronie wydatków 
następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Mławie na zadania bieżące z zadań z zakresu administracji 
rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
2. Wniosku Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia 
dochodów i wydatków w wysokości 6.000,00 zł. W rozdziale 85220, zgodnie z 
otrzymaną pomocą finansową z Gminy Wiśniewo w wysokości 3.000,00 zł oraz z 
Gminy Szydłowo w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie 
prawidłowej działalności bieżącej Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie. 
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 85321 w wysokości 783,25 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 
Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Po stronie 
wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadania bieżące z zadań z zakresu 
administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
4. Wniosku Dyrektora Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie 
zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 364,00 zł, zgodnie z zawartym 
porozumiem na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej z 
Powiatem Grodziskim. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu 
finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w kwocie 364,00 
zł, zgodnie z zawartym porozumieniem. 
Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 33.106,25 zł 
(per saldo) i dotyczy: 
1.W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 150.000,00 zł, z przeznaczeniem 
na zadanie bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Powyższe środki zostały 
przesunięte z zadania - odnowa nawierzchni bitumicznej. 
2. W rozdziale 60014 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 
Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 23.268,00 zł, z przeznaczeniem 
na odprawę emerytalną dla pracownika. 
Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne. 



3. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w wysokości 1.900,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące 
wydatki jednostki związane z przepisami bhp. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 79.737.035,59 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 87.485.711,79 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 
Po dokonanych zmianach wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu 
powiatu mławskiego są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie 
finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Mławskiego. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1024/2018. 

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 1025/2018 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2018. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2018. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1026/2018 w sprawie zmiany harmonogramu 
dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2018. 

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

Podpisy członków Za 

Włodzimierz Wojnarc 

Barbara Gutowska ... 

Marcin Burchacki ... 

Michał Stefan Daniel 

Marek Wiesław Linki 
Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
01.08.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 147/2018 
z dnia 31.07.2018 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu 
r 

Włodzimierz A. Wojn 

Barbara Gutowska 

Marcin Burchacki 

Michał Stefan Dani elegie 

Marek Wiesław Linkowski 


