
Br. 0022.25.2018 
Protokół Nr 153/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 10 października 2018 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 152/2018. 
Zarząd Powiatu przyjął protokół Nr 152/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 
26 września 2018 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo - finansowym robót na 
drogach powiatowych zamiejskich na 2018 r. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1063/2018 w sprawie zmiany w planie rzeczowo -
finansowym robót na drogach powiatowych zamiejskich na 2018 r. 
Pan Michał Danielewicz - Członek Zarządu Powiatu poinformował, że obecnie trwają 
prace budowalne związane z przebudową drogi powiatowej Głużek - Rumoka wraz 
z mostem na rzece Mławce. W ramach przebudowy droga wraz z mostem została 
poszerzona, przez co ujście wody z rowu zostało zablokowane. Należy doprowadzić 
do takiego stanu, aby woda z rowu miała ujście do rzeki Mławski. 

4. Zaopiniowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty decyzji o warunkach zabudowy: 
- Burmistrza Miasta Mława - Rozbudowa i nadbudowa budynku handlowego wraz ze 
zmianą funkcji na usługowo-handlowo-mieszkalną, ul. Napoleońska/ul. Akacjowa, nr 
ewid. działki 10-2105/1 Mława; 
- Wójta Gminy Strzegowo - Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o 
poddasze nieużytkowe oraz rozbudowa o taras zadaszony, nr ewid. działki 24 Rydzyn 
Włościański. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. 
Po dokonaniu rozpoznania cenowego na rynku biegłych rewidentów do przeprowadzenia 
badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Mławie za 2018r. - 2019r. Zarząd Powiatu wybrał ofertę Pana Edmunda 
Tomczykowskiego - Kancelaria Biegłego Rewidenta „AUDYTOR" 06-500 Mława, Os. 
Książąt Mazowieckich 15m 8. 
Przekazanie Zarządowi Powiatu Mławskiego dokumentów z badania nastąpi: 
-za rok 2018-do 30 kwietnia 2019r. 
- za rok 2019 - do 30 kwietnia 2020r. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1064/2018. 

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie o wyrażenie zgody na dokonanie zmian 
w planie finansowym wydatków na 2018 rok. 
Pani Katarzyna Miłobędzka - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 
poinformowała, że Pani Marlena Watemborska - Dyrektora Centrum 
Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie 
zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w 
planie finansowym wydatków na 2018 rok. 
W Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
występuje konieczność zatrudnienia pracownika w dziale księgowości. 



W 5 jednostkach występuje ogrom dokumentów księgowych i dwie zatrudnione osoby 
nie są w stanie należycie wypełnić swoich obowiązków. Na rok 2018 zaplanowano na 
odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe kwotę 79 500,00zł na dzień 31.07.2018r. 
wypłacono 52 319,00zł, natomiast do wypłaty będzie jeszcze potrzebne około 
45 000,00zł. Podsumowując - niedobór zaplanowany na wypłatę nagród 
jubileuszowych i odpraw wynosi 17 919,00zł. Ponadto zaplanowano wprowadzenie 
regulacji płac pracowników administracji i obsługi. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu oznajmiła, że decyzje podejmowane w 
2018 roku, mające skutek w 2019 roku powinny być przemyślane. Skutek nie 
powinien spowodować wzrostu kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka. 
Pani Dyrektor Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Kowalewie powinna przedstawić rozwiązanie, które doprowadzi, 
że koszt utrzymania wychowanka w 2019 roku nie będzie wyższy niż w roku 2018. 
Zarząd Powiatu nie podjął decyzji w przedmiotowej sprawie, postanowił na następne 
posiedzenie zaprosić Panią Marlene Watemborską - Dyrektora Centrum 
Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
w Kowalewie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uznania celowości i wsparcia realizacji zadania pn. 
„Wycieczka Grunwald - Olsztyn" wnioskowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Wsi Konopki z siedzibą w Konopkach 06-560, ul. Kredytowa 4. 
Zarząd Powiatu uznał za celowe realizację zadania pod nazwą „Wycieczka Grunwald 
- Olsztyn" wnioskowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Konopki z 
siedzibą w Konopkach 06-560, ul. Kredytowa 4 i dokonał wsparcia tego zaduma 
poprzez dofinansowanie w fanie dotacji celowej budkowej w kwocie 900,00zł. 
Szczegółowe warunki wsparcia realizacji w/w zadania określi stosowna umowa 
W przedmioto wej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1065/2018. 

8. Rozpatrzenie wniosku MKS Mławianka Mława o wyrażenie zgody na bezpłatne 
udostępnienie sali gimnastycznej w ZS Nr 2 i ZS Nr 4 na zajęcia sportowe z piłki 
nożnej dla dzieci i młodzieży MKS Mławianka. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem i pozytywną opinią Pani Anety Zawadzkiej -
Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie oraz Pana Stanisława Matyjasika - Dyrektora ZS Nr 4 
w Mławie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na bezpłatne udostępnienie sali 
gimnastycznej w ZS Nr 2 i ZS Nr 4 na zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci i 
młodzieży MKS Mławianka od października 2018 roku do marca 2019 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie. 
Z dniem 17 października 2018 r. Zarząd Powiatu odwołał Panią Annę Drozdowską ze 
stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mławie, 
podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 1066/2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie. 
Zarząd Powiatu powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Mławie wicedyrektorowi Pani Beacie Mickiewicz na 
okres od dnia 31.10.2018 r. do czasu powierzenia stanowiska dyrektora wyłonionego 
w drodze konkursu, nie dłużej jednak niż na okres 10 miesięcy, podejmując w tej 
sprawie uchwałę Nr 1067/2018. 

11. Rozpatrzenie wniosku Rektora PWSZ w Ciechanowie o przyznanie dotacji celowej 
w kwocie 50 000,00zł na wsparcie działalności dydaktycznej Uczelni w 2019 roku. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Leszka Zygnera - Rektora PWSZ 
w Ciechanowie Zarząd Powiatu postanowił decyzje w przedmiotowej sprawie podjąć 



w terminie późniejszym, przy opracowywaniu projektu budżetu powiatu mławskiego 
na 2019 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 

Zarząd Powiatu sprawie uchwałę Nr 1068/2018 w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji 
o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu 
na rok 2018. 
Zarząd Powiatu sprawie uchwałę Nr 1069/2018 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2018. 

14. Sprawy różne 
W punkcie tym nie było wniosków i pytań. 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zamknął sto 
pięćdziesiąte trzecie posiedzenie Zarządu. 

2018 rok. 

Podpisy członków Zarządu: 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
10.10.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 153/2018 
z dnia 10.10.2018 roku 

Protokół 
z glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 
podjętymi na posiedzeniu w dniu 10 października 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Włodzimierz A. Wojnarowski 
„ „ W 

Barbara Gutowski 

Marcin Burchacki 

Michał Stefan Danie z 

Marek Wiesław Linkowski 


