
Br. 0022.23.2018 
Protokół Nr 151/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 12 września 2018 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto 
pięćdziesiąte pierwsze posiedzenie Zarządu. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 149/2018. 
Zarząd Powiatu przyjął protokół Nr 150/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 
30 sierpnia 2018 roku. 

3. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Mława o odstąpienie od odwołania 
darowizny działek nr 2834/3, 2834/5, 2834/8, położonych w Mławie przy 
ul. Olsztyńskiej. 
Pan Stanisław Michaluk - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, że Pan Sławomir Kowalewski - Burmistrz Miasta 
Mława zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o odstąpienie od odwołania 
darowizny działek nr 2834/3, 2834/5, 2834/8, położonych w Mławie przy ul. 
Olsztyńskiej. Działki zostały wydzielone z nieruchomości nr 2834/2, którą Powiat 
Mławski darował Miastu Mława na podstawie umowy darowizny z dnia 16.10.2009r. 
Rep. A. Nr 3319/2009, na cel publiczny określony w art, 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 zpóźn. zm.) 
tj. na budowę, utrzymanie oraz wykonywanie robót budowlanych dróg publicznych, 
obiektów i urządzeń transportu publicznego. 
Zgodnie z § 3 umowy darowizny w przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten 
cel darowizna podlega odwołaniu. Części drogi gminnej ul. Olsztyńskiej, położone na 
działkach nr 2834/3, 2834/5, 2834/8, zostały pozbawione dotychczasowej kategorii 
drogi gminnej na podstawie uchwał Nr XII 13/2015 Rady Miasta Mława z dnia 29 
września 2015r. oraz Nr XXII/272/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września 
2016r. poprzez wyłączenie zużytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta 
Mława. Uchwały zostały podjęte po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Analiza przeprowadzona przez Burmistrza Miasta Mława, zarządzającego gminną 
drogą publiczną ul. Olsztyńską, uzasadnia zmniejszenie szerokości pasa drogowego 
ul. Olsztyńskiej i wykorzystanie wydzielonych z niego działek na powiększenie 
przyległych nieruchomości. Zamierzeniem Miasta Mława jest sprzedaż ww. działek nr 
2834/3, 2834/5, 2834/8. Działki nr 2834/3, 2834/5, 2834/8 zostaną sprzedane na 
poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości nr 2756/2. 
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na odstąpienie od odwołania darowizny 
i postanowił w tym temacie zasięgnąć opinii prawnej. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdu marki 
Opel Yectra - rok produkcji 1995, przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na 
podstawie prawomocnego postanowienia z dnia 5 czerwca 2018r. r. Sądu Rejonowego 
w Mławie, sygn. akt: I Ns 137/18. Likwidacja - demontaż nastąpi na podstawie 
protokołu zdawczo - odbiorczego wystawionego przez firmę zajmującą się 
demontażem pojazdów. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1049/2018. 



5. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Miasta Mława części nieruchomości 
nr 1911/1 przy ul. Granicznej na terenie Miasta Mława. 
Zarząd Powiatu oddał w użyczenie na rzecz Miasta Mława na okres od 1.09.2018 r. do 
31.12.2018 r. część nieruchomości nr 1911/1 o powierzchni ok. 420 m2 przy ulicy 
Granicznej na terenie Miasta Mława. 
Nieruchomość, będąca przedmiotem Uchwały, stanowi część pasa drogowego 
ul. Granicznej, która na tym odcinku na podstawie uchwały Nr XVIII/216/2016 Rady 
Miasta Mława z dnia 31 maja 2016 r. została zaliczona do kategorii dróg gminnych. 
Nieruchomość nr 1911/1 pozostaje własnością Powiatu Mławskiego. Starostwo 
Powiatowe w Mławie prowadzi postępowanie w sprawie uregulowania staniu 
prawnego nieruchomości. Użyczenie powyższej nieruchomości nastąpi w celu 
wykonania przez Miasto Mława miejsc postojowych. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1050/2018. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Patronatem Honorowym 
Starosty Mławskiego oraz korzystanie z wizerunku herbu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym Starosty 
Mławskiego oraz nieodpłatne wykorzystanie przez Stowarzyszenie Hospicjum 
Królowej Apostołów - Grupa Zalewski w celach promocyjnych wizerunku herbu 
Powiatu Mławskiego, poprzez zamieszczenie na plakatach, zaproszeniach, 
publikacjach i materiałach związanych z realizacją XIV Kampanii Białych Serc -
Europejskiego Solidarnego Protestu Przeciwko Narkotykom i Przemocy, która 
odbędzie się w dniach 1 2 - 2 1 października 2018 r. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1051/2018. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odstępstwa od przepisów 
techniczno-budowalnych w zakresie budowy węzła drogowego „Mława Północ" 
w ramach zadania „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) na odcinku 
Napierki - Mława. 
Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię dot. odstępstwa od przepisów techniczno-
budowlanych, w zakresie budowy węzła drogowego „Mława Północ" w ramach 
zadania „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) na odcinku Napierki-
Mława, który skomunikuje drogę DP2305W z projektowaną drogą ekspresową S-7, 
polegającego na projektowanym rozwiązaniu połączenia drogi S i drogi klasy Z jako 
węzeł drogowy typu WB, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 1052/2018. 

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury o wprowadzenie zmian do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego poprzez zmniejszenie limitu 
na 2018 r. o kwotę 1.131.101,36 zł. do kwoty 1.885.168,86 zł. i zwiększenie limitu na 
2019 r. o kwotę 1.131.101,36 do kwoty 2.262.202,71 zł. dla zadania inwestycyjnego 
pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: 
Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie 
typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 
4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Graniczna 
i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława- Etap I". 
Pan Janusz Wiśniewski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwrócił się do Zarządu 
Powiatu z prośbą wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Mławskiego poprzez zmniejszenie limitu na 2018 r. o kwotę 1.131.101,36 zł. do 
kwoty 1.885.168,86 zł. i zwiększenie limitu na 2019 r. o kwotę 1.131.101,36 do kwoty 
2.262.202,71 zł. dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej 
poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i 
Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima 
Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi 



powiatowej nr 2370W, ul. Graniczna i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 
2369W na terenie Miasta Mława- Etap I". 
Wprowadzenie zmiany dotyczy przesunięcia na 2019 r. I transzy dotacji Samorządu 
Województwa Mazowieckiego przekazanej do wykorzystania w 2018 roku w kwocie 
1 131 101,3 6 zł na przedmiotowe zadanie. 
Z uwagi na to, że w trzykrotnie przeprowadzonym przetargu na realizację inwestycji 
w okresie od marca do sierpnia 2018 r. nie wpłynęła żadna oferta ze strony 
wykonawców stąd wykorzystanie środków dotacji w 2018 r. jest niemożliwe do 
wykorzystania i rozliczenia. W zaistniałej sytuacji Zarząd Województwa 
Mazowieckiego wyraził zgodę na modyfikację zapisów umowy o udzielenie dotacji 
celowej, polegającej na odstąpieniu od zasady podziału kwoty dotacji na dwie transze 
po 50% każda, a niewykorzystane środki w 2018 r. powiększą II transzę dotacji i 
zostaną wypłacone w 2019 r. Powiat Mławski dnia 9.08.2018 r. zwrócił do budżetu 
Samorządu Województwa Mazowieckiego niewykorzystane środki I transzy dotacji. 
Na powyższe zmiany Powiat Mławski wystąpił z pismem o przygotowanie aneksu do 
umowy. Aby został przygotowany aneks do umowy w kontekście wskazanych zmian 
konieczna jest aktualizacja uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie WPF . 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie powyższych zmian o które wnioskuje 
Pan Janusz Wiśniewski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury. 

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury o utworzenie nowego 
paragrafu Dz. 750, Rozdz. 75075 § 4220 i przesunięcie środków w kwocie 377,02zł 
w związku z zakupem poczęstunku dla wykonawców i gości koncertu „Mazowsze 
w sercu Niepodległej", który odbył się w dniu 04.09.2018r. w hali widowiskowo-
sportowej I LO w Mławie. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Janusza Wiśniewskiego -
Dyrektora Wydziału Infrastruktury, wyrażając zgodę na utworzenie nowego paragrafu 
i dokonanie przesunięć środków w kwocie 377,02zł. 

10. Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie o dokonanie zwiększenia 
planu dochodów i wydatków jednostki na 2018 rok. 
Pan Janusz Wiśniewski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformował, że 
zwiększoną realizację dochodów jednostki z tytułu wpływów za zajęcie pasa 
drogowego oraz odsetki Pan Dyrektor PZD w Mławie planuje przeznaczyć na 
refundację wydatków, poniesionych na remont drogi nr 2341W Miączyn Mały -
Radzimowice. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki 
na 2018 rok, o które wnioskuje Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w piśmie nr 
DFK.3113.15.2018 z dnia 07.08.2018r. z którym Zarząd Powiatu zapoznał się na 
posiedzeniu w dniu 20.08.2018r. 

11. Zaopiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty decyzji o warunkach zabudowy 
Burmistrza Miasta Mława: 
- 4 budynki mieszkalne wielorodzinne i 1 budynek mieszkalny wielorodzinny 
z usługami i handlem, ul. Padlewskiego/Wymyślin/ks. Piotra Skargi w Mławie, nr 
ewid. działki 10-3689; 
- Rozbudowa (dobudowa werandy) i nadbudowa poddasza w budynku mieszkalnym, 
ul. Nowowiejska w Mławie, nr ewid. działki 11-903/1; 
- Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i handlem oraz garażem 
podziemnym, ul. Kościuszki w Mławie, nr ewid. działki 10-4069; 
- Budowa zadaszenia o konstrukcji stalowej (wiata) nad istniejącym placem 
manewrowym, ul. Nowa w Mławie, nr ewid. działki 11-281. 



12. Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZOW w Mławie o dokonanie zmian 
w planie finansowym jednostki na 2018 rok na ogólną kwotę 3 930,00zł w związku z 
koniecznością zatrudnienia informatyka i osoby do przetwarzania danych osobowych. 
Pani Katarzyna Miłobędzka - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 
poinformowała, że Pani Joanna Tańska - Dyrektor ZOW w Mławie wnosi o ponowne 
rozpatrzenie wniosku ZOW 1.0702-22/2018 dotyczącego dokonania zmian w planie 
finansowym jednostki na 2018 roku w rozdziale 85205 - dotacja - zmniejszenie i 
zwiększenie środków na ogólną kwotę 3 930,00zł. 
Przesunięcie między paragrafami: wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenia 
bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup materiałów i wyposażenia 
w rozdziale 85205 związane jest z odejściem z pracy psychologa i zatrudnieniem w to 
miejsce innej osoby. Psycholog odchodzący z pracy wykorzystywał należny mu 
urlop wypoczynkowy, w związku z czym fizycznie nie świadczył pracy, zaistniała 
zatem potrzeba zatrudnienia psychologa by zapewnić prawidłową realizację zadań 
przez placówkę, w tym zabezpieczyć dyżury w placówce. W związku z tym, nałożyły 
się stosunki pracy a co za tym idzie wynagrodzenie za pracę. 
Placówka zatrudnia na umowę zlecenie informatyka i inspektora ochrony danych 
osobowych. Wydatki finansowane są w połowie z dotacji i w połowie ze środków 
własnych Ponadto, w miesiącach lipiec i sierpień z uwagi na urlopy pracownicze oraz 
zwolnienia lekarskie dla zabezpieczenia dyżurów nocnych była zatrudniona osoba w 
ramach umowy zlecenie. Taka sytuacja spowodowała potrzebę zwiększenia środków 
na wynagrodzenia bezosobowe. 
Jednocześnie Pani Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w piśmie 
informuje, że wydatki na wynagrodzenia pracowników zarówno osobowe jak i 
bezosobowe są dzielone pomiędzy rozdziały 85205 - Dotacja na prowadzenie 
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz rozdział 
85220 - Działalność Bieżąca. 
Zarząd powiatu wyraził zgodę na dokonanie powyższych zmian w planie finansowym 
jednostki na 2018 rok, o które wnioskuje Pani Joanna Tańska - Dyrektor ZOW w 
Mławie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy bezdomnym w powiecie mławskim. 
Zarząd Powiatu postanowił decyzję w przedmiotowej sprawie podjąć w terminie 
późniejszym. 

14. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
• wyrażenia zgody na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdanie finansowego SPZOZ w Mławie; 
• zmian wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku; 

• przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady Powiatu 
Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXVI Sesji. 



15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Starosty Mławskiego dla Najlepszych 
Maturzystów w 2018 roku zgodnie z „Programem wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mławskiego". 
W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Komisję wniosków o przyznanie 
Nagrody Starosty Mławskiego dla Najlepszego Maturzysty, Zarząd Powiatu przyznał 
nagrody następującym osobom: 
1. Zuzannie Pajewskiej - maturzystce z Zespołu Szkół nr 1 w Mławie - 1 000,00 zł; 
2. Jackowi Kamilowi Stankiewiczowi - maturzyście z Zespołu Szkół nr 2 w Mławie -
1 000,00 zł; 
3. Robertowi Boćkowskiemu - maturzyście z Zespołu Szkół nr 3 w Mławie - 1 000,00 
zł; 
4. Larysie Kamińskiej - maturzystce z Zespołu Szkół nr 4 w Mławie - 1 000,00 zł; 
5. Agnieszce Prelewicz - maturzystce z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mławie - 1 000,00 zł. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1053/2018. 

16. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Klubu Sportowego „Zawkrze Mława" o zwolnienie 
w roku szkolnym 2018/2019 pięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz średnich, 
którzy są jednocześnie członkami sekcji piłki siatkowej Klubu, z opłaty za pobyt 
(noclegi) w Bursie Szkolnej w Mławie. 
Zarząd Powiatu postanowił w roku szkolnym 2018/2019 zwolnić 5 uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz średnich - Marcina Kowalskiego, Konrada Szelugę, Daniela 
Kruszewskiego, Patryka Ejnika i Cezarego Jędrzejczaka, którzy są jednocześnie 
członkami sekcji piłki siatkowej Klubu Sportowego „Zawkrze Mława", z opłaty za 
pobyt (noclegi) w Bursie Szkolnej w Mławie. 

17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie o wyrażenie zgody na zawarcie 
umowy z Klubem Sportowym „Zawkrze" Mława w sprawie użyczenia hali sportowej 
w okresie od 10.09.2018r. do 24.06.2019r. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Klubem Sportowym „Zawkrze" 
Mława w sprawie użyczenia hali sportowej w okresie od 10.09.2018r. do 24.06.2019r. 
w następujących dniach tygodnia: 
- poniedziałek godz. 16.00 - 18.00 
- wtorek godz. 16.30-20.30 
- czwartek godz. 16.30 - 20.30 
-piątek godz. 18.30-20.30. 

18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie o dofinansowanie w wys. 
4 000,00zł wydania publikacji na 50-lecie Technikum Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Mławie. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Stefana Wojnarowskiego -
Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie o dofinansowanie w wys. 4 000,00zł wydania 
publikacji na 50-lecie Technikum Przemysłu Rolno-Spożywczego w Mławie. 
Źródłem pokrycia będą środki w wys. 2 492,00zł przyznane ZS Nr 3 w Mławie oraz 
1 508,00zł przyznane ZS Nr 4 w Mławie na zadanie pn. „Niepodległa" w ramach 
programu, który nie będzie realizowany. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2018 rok. 
Na wniosek Pani Elżbiety Kowalskiej - Skarbnika Powiatu Zarząd Powiatu podjął 
uchwałę Nr 1054/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego 
na 2018 rok. 



Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 8.303,00 zł 
(per saldo) i dotyczy: 
1. Decyzji Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 75109 w wysokości 46.333,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i 
przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku. Po stronie wydatków 
następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w 
Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą 
decyzją Krajowego Biura Wyborczego. 
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 75295 w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia 
osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, tj. ubrań specjalistycznych. Po stronie 
wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zadań z 
zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w 
rozdziale 85156 w wysokości 110.056,00 zł, w związku z nadwyżką środków 
wynikającą ze zmiany liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki 
zdrowotnej. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie 
finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie z zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 85203 w wysokości 18.240,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Po stronie wydatków następuje 
zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z 
podjętą decyzją Wojewody. 
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 85504 w wysokości 36.580,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego 
programu „Dobry start". Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w 
planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 8.303,00 zł 
(per saldo) i dotyczy w/w przesunięć oraz: 
1. W rozdziale 70005 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę 
odszkodowania za grunty nabyte przez Powiat Mławski. Powyższe środki zostały 
przesunięte z rezerwy ogólnej. 
2. W rozdziale 75011 i 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 18.226,80 zł, z przeznaczeniem na 
zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń, tj. nagrody jubileuszowej i 
odprawy emerytalnej pracowników realizujących zadania z zakresu administracji 
rządowej, w związku z rozdzieleniem zadań po pracowniku, który odszedł na 
emeryturę. Powyższe środki zostały przesunięte z rozdziału 75020 ze środków 
własnych, gdyż środki wojewody są niewystarczające na pokrycie wynagrodzeń. 
W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 14.842,23 zł, z 
zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 
4. W rozdziale 80117, 80120, 80130 i 80152 następuje zwiększenie środków w planie 
finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 19.256,00 zł, z 



przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących. Powyższe środki zostały przesunięte 

z rezerwy ogólnej powiatu. . 
5 W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 1 Liceum 
Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 52.540,00 zł, z przeznaczeniem na 
wypłatę nieplanowanych odpraw emerytalnych dla nauczycieli. 
6 W rozdziale 80120 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 1 
Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 63.934,84 zł, w związku ze 
zmianą zasad realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2018. 
7 W rozdziale 80120 i 80130 następuje przesuniecie środków w planie finansowym 
Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 17.961,00 zł, z przeznaczeniem na 
wypłatę nieplanowanych odpraw emerytalnych dla nauczycieli. n , . 
8 W rozdziale 85406 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 18.662,71 zł z 
przeznaczeniem na wypłacenie odprawy emerytalnej dla nauczyciela. Powyzsze 
środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy. 
9 W rozdziale 85410 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Bursy 
Szkolnej w Mławie w wysokości 25.560,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie 
odpraw emerytalnych dla pracowników obsługi. Powyższe środki zostały przesunięte 
z rezerwy celowej na odprawy. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 79.444.424,86 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 87.193.101,06 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 rozchodow 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. 

20 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 1055/2018 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2018. , . 

21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego 
Nr 896/2018 z dnia 19.01.2018 r. w sprawie przekazania uprawmen kierownikom 
jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań 
związanych z realizacją przedsięwzięć. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1056/2018 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu 
Powiatu Mławskiego Nr 896/2018 z dnia 19.01.2018 r. w sprawie przekazania 
uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie 
zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu, zasad i sposobu realizacji zadania 
wymagającego stosowania specjalnej nauki i metod pracy. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1057/2018 w sprawie określenia trybu, zasad 
i sposobu realizacji zadania wymagającego stosowania specjalnej nauki i metod pracy. 



23. Sprawy różne 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu stwierdził, że 
należy zastanowić się nad utworzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Przeprowadzona została analiza dot. ilości chętnych osób w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej. Istnieje możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne: 
- na adaptację pomieszczeń - wniosek należy złożyć do Zarządu Województwa 
Mazowieckiego do dnia 30.11.2018r.; 
- na wyposażenie i bieżącą działalność - wniosek należy złożyć do PRON-u, udział 
własny 30%. 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zamknął sto 
pięćdziesiąte pierwsze posiedzenie Zarządu. 

Podpisy członków Zarządu: 

Włodzimierz Wojn, 

Barbara Gutowska 

Marcin Burchacki 

Michał Stefan Dan 

Marek Wiesław Li 
Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
14.09.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 151/2018 
z dnia 12.09.2018 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 12 września 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 
r\ 

. Wojnarowskiej. Włodzimierz A 

Barbara Gutowska ..... 

Marcin Burchacki ..... X 

Michał Stefan Danielewicz.,.> 

Marek Wiesław Linkowski..... 


