
Br. 0022.21.2018 
Protokół Nr 149/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 20 sierpnia 2018 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 148/2018. 
Zarząd Powiatu przyjął protokół Nr 148/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 
8 sierpnia 2018 roku. 

3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Mławie w sprawie dokonania zmian 
w realizowanym projekcie „Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy 
powiatu mławskiego" w zakresie dotacji. 
Pan Witold Żerański - Dyrektor PUP w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o dokonanie zmian w realizowanym projekcie „Bezrobotni z III profilem 
pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego" w zakresie dotacji w związku 
z przesunięciem terminu realizacji projektu z dnia 1 czerwca 2018 roku na dzień 
31 sierpnia 2018 roku. Zmiana dotyczy kwoty dofinansowania projektu jak również 
kwoty wkładu własnego jednostki samorządu terytorialnego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył w/w wniosek, wyrażając zgodę na dokonanie 
zmian o które wnioskuje Pan Witold Żerański - Dyrektor PUP w Mławie. 

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Mławie o zwiększenie planu finansowego 
jednostki na rok 2018 o kwotę 43 477,26zł z przeznaczeniem na zakup systemu 
klimatyzacji do pomieszczeń biurowych Urzędu. 
Pan Witold Żerański - Dyrektor PUP w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o zwiększenie planu finansowego jednostki na rok 2018 o kwotę 43 477,26zł 
z przeznaczeniem na zakup systemu klimatyzacji do pomieszczeń biurowych Urzędu. 
Ponadto poinformował, że w grudniu 2017 roku zwrócił się z prośbą do Zarządu 
Powiatu o wyrażenie zgody na przesunięcie powyższych środków w tzw. wolne środki 
z możliwością wykorzystania ich w roku 2018 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. 
W roku bieżącym czynione były starania w celu ponownego pozyskania tych środków 
do budżetu PUP (pismo nr FK.3011.24.2018 z dnia 2018-05-22) z przeznaczeniem ich 
na cel jak było to wnioskowane w grudniu 2017roku. 
W chwili obecnej sytuacja Urzędu uległa zmianie w porównaniu do roku ubiegłego. 
W związku ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi, doświadczamy 
potężnych upałów. Mimo że wszystkie pomieszczenia biurowe wyposażone są w 
rolety, to jednak na chwilę obecną nie są to wystarczające zabezpieczenia. 
W pomieszczeniach biurowych w okresie letnim panuje bardzo wysoka temperatura, 
przekracza 33 stopnie C a bywa też, że dochodzi do 35 stopni C. Są to zdecydowanie 
niekorzystne warunki do wykonywania pracy. 
Tak wysokie temperatury panujące w pomieszczeniach biurowych, w których nie jest 
zamontowana klimatyzacja wpływają negatywnie także na wizerunek Urzędu. 
Pracownicy Urzędu niejednokrotnie byli świadkami niezadowolenia wyrażanego 
przez klientów szczególnie, przez pracodawców dotyczącego warunków w jakich 
załatwiają swoje sprawy. Najtrudniejsza sytuacja związana z wysoką temperaturą jest 
w pomieszczeniach biurowych znajdujących się od strony południowej budynku. 
Tutaj nie ma zamontowanych klimatyzatorów, a w tej części budynku najczęściej 
przebywają pracodawcy, odbywają się giełdy pracy i nabory na złożone oferty pracy. 



Klienci przebywający w tych pomieszczeniach - pracodawcy i osoby bezrobotne 
skarżą się na panujący tam upał. 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu stwierdził, iż 
zakup klimatyzacji powinien być przemyślaną decyzją. Należy zastanowić się nad 
kompleksową możliwością wykonania klimatyzacji najbardziej naświetlonych 
pomieszczeń biurowych w PUP i Starostwie Powiatowym. 
W okresie letnim w pomieszczeniach biurowych na II piętrze budynku Starostwa 
Powiatowego temperatura dochodzi do 34 stopni Celsjusza. W nowobudowanym 
budynku dla Wydziału Komunikacji nie ma zaplanowanej klimatyzacji. Należy 
zadbać, aby każe pomieszczenie miało zainstalowane otwierane okno. 
Zarząd Powiatu nie podjął decyzji w sprawie w/w wniosku. Uznał, że decyzja w 
sprawie wykonania klimatyzacji powinna być poprzedzona analizą. 

5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie o dokonanie zwiększenia planu 
dochodów i wydatków jednostki na 2018 rok. 
Pan Piotr Witkowski - Kierownik Działu Pozyskiwania Funduszy Strukturalnych 
i Promocji poinformował, że Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie 
zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zwiększenia planu dochodów 
i wydatków jednostki na 2018 rok. 
W sprawie brakujących kwot związanych z najpilniejszymi potrzebami jednostki 
Pan Dyrektor PZD w Mławie złożył następujące wyjaśnienie: 
Wydatki administracyjne: 
1, § 4300 Zakup usług - plan na 2018 rok został ustalony w wysokości 9,071 zł. 
Wydatki poniesione do dnia 09.08.2018r. w szczególności: 
1. Usługi drukarskie: 964,00zł 
2. Wywóz nieczystości stałych i płynnych: 8 200,00zł 
3. Utrzymanie programów finansowych /Finanse, Rozrachunki, Wyposażenie/: 
1 óOO.OOzł 
4. Opłaty abonamentowe RTV: 1 751,00zl 
5. Koszty ochrony /agencja ochrony Beta/ - 8 m-cy oraz 2Xwynagrodzenie 
MAE z tytułu oszczędności energii: 3 200,00zł 
6. Przeglądy samochodu administracji: 1 112,00zł 
7. Usługa BIP i utrzymanie domeny: 1 854,00zł 
8. Prenumerata czasopism: 454.00zł 
Ogółem poniesione wydatki: 19 135,00zł. 
Jeśli nie wystąpią nieprzewidziane sytuacje, wydatki na zakup usług za 2018 rok 
powinny wynieść 28 180,00zł. Brakująca kwota na § 4300 to 19 109,00zł. 
§ 4140 - Wpłaty na PRFON, który nie wystąpił w planie finansowym na 2018 rok. 
Od lipca 2018 roku /składka za lipiec płatna w sierpniu/ jednostka zobowiązana będzie 
do opłacania składki za każdy miesiąc w prognozowanej wysokości: 1 879,00zł. 
Brakująca kwota na § 4140: 9 395,00zł. 
§ 4480 - Podatek od nieruchomości - ustalony plan na 2018 rok: 5.530zł. 
Składka roczna wykazana w deklaracji dla Miasta Mława: 9 443,00zł. Brakująca 
kwota w paragrafie: 3 913,00zł. 
§ 4500 - Podatek od środków transportu: należna składka dla Miasta Mława za 2018 
rok: 1 974,00zł, brakująca kwota w paragrafie to: 892,00zł. 
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów: w związku z brakiem środków na opłatę składki 
dla Marszałka Województwa za wody opadowe i roztopowe za 2017 rok /płatne do 
31.03.2018r./; dokonano przesunięcia w marcu 2018 roku z własnych środków 
w § 4210 w wysokości 9 401,00 zł, co automatycznie zmniejsza budżet jednostki za 



zakupy w § 4210. Do końca roku nastąpi brak środków w § 4520 w wysokości 
227,00zł. 
§ 4430 - w związku z brakiem środków na opłatę ubezpieczenia jednostka dokonała 
przesunięcia w marcu 2018 roku również ze środków własnych z § 4210 w wysokości 
7 100,00zł, co również automatycznie spowodowało zmniejszenie budżetu na zakupy. 
Obecnie brak jest środków w paragrafie, dokonuje się zwiększenia tylko o kwotę 
500.00/1. 
§ 4210 - w związku z przesunięciami na zwiększenie § 4430 i § 4520 może tutaj 
wystąpić niedobór środków w wysokości ok. 11 000,00zł. 
§ 4700 - brak jest środków do wykorzystania, brakująca kwota w paragrafie / opłata za 
FV szkolenie pracowników dot. RODO/ to 350,00zł. 
Brak środków na wydatki administracyjne, związane z najpilniejszymi potrzebami 
jednostki to kwota: 45 386,00zł i jest to kwota niezbędna do wprowadzenia na 
zwiększenie dochodów i wydatków w celu prowadzenia dalszej gospodarki 
finansowej jednostki. 
Pozostałe środki w wysokości 15 314,00zł stanowią rezerwę na wydatki nagłe 
i nieprzewidziane, które również mogłyby zostać przeznaczone w IV kwartale na 
bieżące utrzymanie dróg. 
Zarząd Powiatu postanowił decyzję w przedmiotowej sprawie podjąć w terminie 
późniejszym. 

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury o wprowadzenie do budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2018 w dziale 600 rozdział 60014 § 6300 zadania 
inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328 W 
(ul. Szreńska) w Mławie", przy finansowaniu zadania ze środków powiatu 
mławskiego i Miasta Mława. 
Pan Piotr Witkowski - Kierownik Działu Pozyskiwania Funduszy Strukturalnych 
i Promocji zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wprowadzenie do budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2018 w dziale 600 rozdział 60014 § 6300 zadania 
inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328 W 
(ul. Szreńska) w Mławie", przy finansowaniu zadania ze środków powiatu 
mławskiego i Miasta Mława. 
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 200 000,00 zł. Udział własny powiatu 
mławskiego stanowić będzie kwotę 100 000,00 zł, udział finansowy Miasta Mława 
stanowić będzie kwotę 100 000,00 zł. 
Podjęcie w 2018 roku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w 
ciągu drogi powiatowej nr P2328W (ul. Szreńska) w Mławie" jest odpowiedzią na 
złożoną petycję mieszkańców w sprawie budowy chodnika na ulicy Szreńskiej w 
Mławie, aby zapewnić im bezpieczeństwo a w szczególności dzieciom 
przemieszczającym się do szkoły. Środki własne na realizację zadania w kwocie 
100 000,00 zł. pochodzić będą ze zmniejszonej dotacji dla Miasta Mława w ramach 
porozumienia dotyczącego bieżącego utrzymania dróg w obrębie granic Miasta, gdyż 
budowa chodnika nie mieści się w kategorii „remonty ulic i chodników" zawartego 
porozumienia dotyczącego bieżącego utrzymania dróg. Na współfinansowanie zadania 
Rada Miasta Mława podjęła uchwałę o przyznaniu pomocy finansowej w kwocie 
100 000,00 zł. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu powiatu mławskiego na 
rok 2018 w/w zadania inwestycyjnego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów 
jednostek oświatowych. 
Zarząd Powiatu ustalił dodatki funkcyjne dla dyrektorów jednostek oświatowych 



od dnia 1 września 2018 roku: 
1. Izabela Wiśniewska -1 200,00 zł 
2. Aneta Zawadzka - 1 760,00 zł 
3. Urszula Makowska - 1 760,00 zł 
4. Stefan Wojnarowski - 1 760,00 zł 
5. Stanisław Matyjasik - 1 760,00 zł 
6. Przemysław Kubiński - 1 760,00 zł 
7. Jolanta Bem-1 200,00 zł 
3. Anna Drozdowska - 1 760,00 zł 
9. Ewa Wojtala - 1 200,00 zł. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1031/2018. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów 
jednostek oświatowych. 
Zarząd Powiatu ustalił dodatki motywacyjne dla dyrektorów jednostek oświatowych 
w powiecie mławskim na okres od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 
w następujących wysokościach: 
1. Izabela Wiśniewska 8% 
2. Aneta Zawadzka 10% 
3. Urszula Makowska 10% 
4. Stefan Wojnarowski 10% 
5. Stanisław Matyjasik 10% 
6. Przemysław Kubiński 10% 
7. Jolanta Bem 8% 
8. Anna Drozdowska 10% 
9. Ewa Wojtala 8%. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1032/2018. 

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 
zatrudnienie nauczyciela wspomagającego dla uczennicy I LO od roku szkolnego 
2018/2019 oraz dokonania podziału grupy języka niemieckiego (poziom 
początkujący) w klasie II na dwie grupy po 2 godziny tygodniowo. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
Pan Przemysław Kubiński - Dyrektor I LO w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego dla 
uczennicy pierwszej klasy I LO, która posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego ze względu na niewidzenie od roku szkolnego 2018/2019 w wymiarze 
29 godzin tygodniowo oraz dokonania podziału grupy języka niemieckiego (poziom 
początkujący) w klasie II na dwie grupy po 2 godziny tygodniowo. Grupa ta liczy w 
chwili obecnej 25 uczniów. Koszt podziału na cały rok wynosi 6 200,00zł. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył w/w wniosek, wyrażając zgodę na 
zatrudnienie nauczyciela wspomagającego oraz dokonanie podziału grupy języka 
niemieckiego (poziom początkujący) w klasie II na dwie grupy po 2 godziny 
tygodniowo w I LO w Mławie. 

10. Rozpatrzenie wniosku Prezesa OSP w Stupsku o dofinansowanie w kwocie 1 500,00 
zł zakupu nowych węży ssawnych. 
Zarząd Powiatu postanowił dofinansować zakup nowych węży ssawnych dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Stupsku w kwocie 1 500,00zł. 
W/w środki zostaną przekazane po XXXVI Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 

11. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego 
- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018 



- zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego 
długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu 
budżetu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady Powiatu 
Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXV Sesji. 

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

7 
Barbara Gutowska 

Marcin Burchacki 

Michał Stefan Danielewicz 

Marek Wiesław Linkowski 
Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
2 1 . 0 8 . 2 0 1 8 r . 



Załącznik do Protokołu Nr 149/2018 
z dnia 20.08.2018 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

// iJrJ 
Włodzimierz A. Wojnarowski 

Barbara Gutowska ./. 

Marcin Burchacki ... / c> Michał Stefan Danielewicz..... 

Marek Wiesław Linkowski........... 


