
Br. 0022.26.2018 
Protokół Nr 154/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 18 października 2018 roku 

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

2. Przyj ęcie protokołu Nr 15 3/2018. 
Zarząd Powiatu przyjął protokół Nr 153/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 
10 października 2018 roku. 

3. Ponowne 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^ Marlena Watemborska - Dyrektor 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 Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
w Kowalewie występuje konieczność zatrudnienia pracownika w dziale księgowości. 
W 5 jednostkach występuje ogrom dokumentów księgowych i dwie zatrudnione osoby 
nie są w stanie należycie wypełniać 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 17 819,00zł. Ponadto zaplanowano wprowadzenie 
regulacji płac pracowników administracji i obsługi. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian 
w planie finansowym wydatków na 2018 rok, o które wnioskuje Pani Dyrektor 
Centrum. Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
w Kowalewie. 

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie o wyrażenie zgody na dokonanie zmian 
w planie finansowym jednostki na 2018 rok, polegające na przesunięciu wydatków na 
paragrafach. 
Pani^ Marlena Watemborska - Dyrektor 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 
jednostki na 2018 rok, polegające na przesunięciu wydatków na paragrafach. 
Powodem zmian w planie jest przeliczenie wydatków spowodowane różnicą kwoty 
kosztu utrzymania przyjętą do planu a rzeczywistym kosztem wyliczonym na koniec 
roku wóynikającym z faktycznie poniesionych wydatków. 
Ponadto do planu wydatków na rok 2018 - porozumienie z powiatem sierpeckim 
przyjęto ilość wychowanków zgodnie z lista przebywających dzieci, które miały 
przebywać w placówce przez cały 2018 rok, jednak dwoje odeszło w grudniu 2017. 
Ponieważ zmiany w ilości wychowanków nastąpiły w roku poprzednim przez 
niedopatrzenie nie dokonano stosownej korekty w planie. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem i wyjaśnieniami Pani Dyrektor Centrum 
Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 
2018 rok. 



5. Rozpatrzenie wniosku Z-cy Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie o przyznanie Pani Marlenie 
Watemborskiej - Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie, premii za III kwartał 2018 w wysokości 
10% miesięcznego wynagrodzenia. 
Zarząd Powiatu przyznał premię Pani Marlenie Watemborskiej - Dyrektor Centrum 
Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie 
za III kwartał 2018 w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji umorzenia należności Powiatu 
Mławskiego. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1070/2018 w sprawie rekomendacji umorzenia 
należności Powiatu Mławskiego. Umorzenie należności w kwocie 2250,16 zł stanowią 
koszty opłaty za holowanie, przechowywanie, oszacowanie oraz demontaż pojazdu 
marki Volkswagen Polo. Powodem pozytywnej rekomendacji umorzenia jest fakt 
istnienia trudnej sytuacji materialnej wnioskodawcy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Lipowiec Kościelny gruntu 
stanowiącego pas drogowy drogi powiatowej Nr P2328W Turza Mała - Łomia -
Mława w miejscowości Borowe na terenie Gminy Lipowiec Kościelny. 
Zarząd Powiatu oddał w użyczenie na okres od 19.10.2018 r. do dnia 31.12 2020 r 
Gminie Lipowiec Kościelny grunt stanowiący pas drogowy drogi powiatowej 
Nr P2328W Turza Mała - Łomia - Mława w miejscowości Borowe na odcinku w km 
od 1+770 do km 3+380 oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki Nr: 15, 25/1, 
26/1, 35/1, 38/7, 40, 46, 47 na terenie Gminy Lipowiec Kościelny. Użyczenie gruntu 
drogi powiatowej nastąpi w celu realizacji przez Gminą Lipowiec Kościelny zadania 
pod nazwą: „Przebudowa zjazdów z drogi o nr P2328W na posesje". W ramach 
planowanego zadania będą wykonane przepusty oraz ułożona kostka brukowa 
Zasady, terminy, wzajemne zobowiązania dotyczące zakresu prac, odbioru 
i przekazania majątku zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem 
Mławskim - Powiatowym Zarządem Dróg, a Gminą Lipowiec Kościelny. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1071/2018. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Pani Beaty 
Mickiewicz. 
Zarząd Powiatu ustalił dodatek funkcyjny dla p.o. Dyrektora Pani Beaty Mickiewicz 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie od dnia 1 listopada 

w wysokości 1760,00 zł, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 1072/2018 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla pełniącego 

obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie 
Zarząd Powiatu ustalił dodatek motywacyjny dla p. o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego Pani Beaty Mickiewicz na okres od 1 listopada 2018 r do 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu przeznaczonego na 
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także realizacji zadań 
z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2019 roku 
Zarząd Powiatu ogłosił nabór dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej 
reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania 
ofert złozonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 
zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie 



nieodpłatnej pomocy prawnej 1 jednego punktu przeznaczonego na świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także realizacji zadań z zakresu 
edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2019 roku. Termin złożenia 
formularza zgłoszeniowego upływa z dniem 31 października 2018r. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1074/2018. 

11. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego PSP w Mławie o pomoc finansową 
na realizację zadania inwestycyjnego w 2018 roku pn. „Zakup samochodu specjalnego 
pożarniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Mławie". 
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że 
Pan Jarosław Kuciński - Komendant Powiatowy PSP w Mławie zwrócił się'do 
Zarządu Powiatu z prośbą o pomoc finansową na realizację zadania inwestycyjnego w 
2018 roku pn. „Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla Komendy 
Powiatowej PSP w Mławie" w kwocie 20 tysięcy złotych. 
Prośba podyktowana jest otrzymanymi ofertami na wyżej wymienione zadanie 
w kwotach wyższych niż przeprowadzona procedura szacowania zakupu w trybie 
zapytania o ofertę w miesiącu czerwcu i lipcu, w której to wartość opiewała na kwotę 
około 180 tysięcy złotych. Złożona najniższa oferta w przetargu nieograniczonym 
wyniosła 200 tysięcy złotych. Różnica pomiędzy wartością szacowaną a rzeczywistą 
jest spowodowana wyższym kursem Euro oraz zwiększonymi kosztami wykonania 
zabudowy pożarniczej w/w pojazdu. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. Środki 
w wys. 20 tysięcy złotych zostaną przekazane uchwałą Rady Powiatu Mławskiego 
w miesiącu grudniu br. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2018 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1075/2018 w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok. 
Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 22.997,82 zł 
(per saldo) i dotyczy: 
1. Decyzji Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 75109 w wysokości 5.650,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety 
dla członków komisji wyborczej w wyborach do Rady Powiatu 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 Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w 
rozdziale 75109 w wysokości 100,00 zł związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu w 2018 roku, powiązanych z ilością 
obwodów. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Krajowego Biura Wyborczego. 
3. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie 
zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 12.480,00 zł w związku z 
umieszczeniem dziecka w zawodowej rodzime zastępczej, zgodnie z zawartym 
porozumieniem z Powiatem Działdowskim Wniosku Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków 
w wysokości ogólnej 41.027,82 zł w związku z opuszczeniem dzieci rodzin 
zastępczych, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Olsztyńskim w 
wysokości 31 224 91 zł z Powiatem Sierpeckim w wysokości 5.415,00 zł i z 
Powiatem Sosnowieckim w wysokości 4.387,91 zł. 
Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 22.997,82 zł 
(per saldo) i dotyczy przesunięć: 



1. w rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w ramach zadań bieżących związanych z 
bieżącym utrzymaniem dróg oraz na szkolenia dla pracowników. 
2. W rozdziale 75020 i 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 500,00 zł, związanych z zakupem 
materiałów promocyjnych dla Powiatu Mławskiego. 
3. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 16.708,03 zł, z 
zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 
4. W rozdziale 80120 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I 
Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 812,90 zł, w związku z 
określeniem trybu, zasad i sposobu realizacji zadania wymagającego stosowania 
specjalnej nauki i metod pracy w szkole. 
5. W rozdziale 85205 i 85220 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 12.715,16 zł, w związku z 
zamiarem przeprowadzenia szkolenia z interwencji kryzysowej. 
6. W rozdziale 85220 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu 
Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 860,40 zł, w związku z prawidłową 
realizacją Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
7.W rozdziale 85218, 85508 i 85321 następuje przesunięcie środków w planie 
finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości ogólnej 
19.453,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i zakup usług zdrowotnych 
oraz zakup materiałów biurowych. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach 
wydatków bieżących ze środków własnych oraz z zadań z zakresu administracji 
rządowej. 
8. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 8.660,00 zł, w związku z zatrudnieniem 
osoby pełniącej obowiązki głównej księgowej oraz zakup niezbędnych materiałów 
Powyższe przesunięcie dotyczy środków własnych oraz środków w ramach 
porozumienia z j st. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 78.443.156,08 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 86.191.832,28 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 zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie 
finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Mławskiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji 
0 dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu 
na rok 2018 r. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1076/2018 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2018 r. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie terminów opracowania i zakresu szczegółowości 
materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu powiatu mławskiego na 
rok 2019. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1077/2018 w sprawie terminów opracowania 
1 zakresu szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2019. 



Na etapie przygotowania materiałów planistycznych dla administracji samorządowej 
przewiduje się zwiększenie limitu wynagrodzeń o wskaźnik wzrostu 2,3%. 
Jego ostateczna wysokość zostanie określona przez Zarząd Powiatu Mławskiego 
w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019. 
Dla jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 
na podstawie dotacji celowej projekt ustawy budżetowej na rok 2019 (projekt z dnia 
25 września 2018 r) przewiduje wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej na poziomie 2,3%. 

Na rok 2019, od dnia 1 stycznia 2019 r„ przewiduje się wzrost wynagrodzeń dla 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego o 5%. Środki 
przewidziane na wzrost nauczycieli zaplanowane zostały w subwencji oświatowej na 
rok 2019 (projekt budżetu państwa z dnia 25 września 2018r - uzasadnienie) w 
związku z tym na tym etapie projektowania budżetu uwzględnia się ich wysokości 
w planach finansowych szkół. 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości § 5 % sumy 
przewidywanych do wypłaty wynagrodzeń w 2018 r., o których mowa w art. 4 ustawy 
z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników 
jednostek sfery budżetowej (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1872 ze zmian.). 
Minimalne wynagrodzenie na rok 2019 stanowi kwotę 2.250,00 zł wysokość 
minimalnej stawki godzinowej wynosi 14,70 zł (Rozporządzeniu Rady Ministrów z 
dnia 11 września 2018r - Dz.U. z 2018, poz. 1794). 

Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu zapoznała z pismem Ministerstwa 
Finansów nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku. 
Planowana na 2019 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych - 17 213 757,00zł 
Roczna kwota subwencji ogólnej na 2019 rok - 37 605 484,00zł 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4 888 823,00zł 
Część równoważąca subwencji ogólnej - 2 872 201,00zł 
Część oświatowa subwencji ogólnej - 29 844 460,00zł. 

W S p r a w i G Z m i a n y U c h w a ł > ' Z a j a d u Powiatu Mławskiego 
Nr 896/2018 z dnia 19.01.2018 r. dot. przekazania uprawnień kierownikom jednostek 
organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych 
z realizacją przedsięwzięć. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1078/2018 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu 
Powiatu Mławskiego Nr 896/2018 z dnia 19.01.2018 r. dot. przekazania uprawnień 
kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania 
zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

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

Podpisy członków Zarządu: 

Włodzimierz Wojnarowski 

Barbara Gutowska 

Marcin Burchacki 

Michał Stefan Danielewicz .:. < l / * ' 

Marek Wiesław Linkowski..;.:, 
Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 19.10.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 154/2018 
z dnia 18.10.2018 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 
podjętymi na posiedzeniu w dniu 18 października 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

-r 
Włodzimierz A. Wojnarowski..../.^.^/./.... 

Barbara Gutowska .. 

/ /u 
Marcin Burchacki 

Michał Stefan Danielewicz. / S i o / * 

Marek Wiesław Linkowski ...A. 


