
Br. 0022.27.2018 
Protokół Nr 155/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 30 października 2018 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 154/2018. 
Zarząd Powiatu przyjął protokół Nr 154/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 
18 października 2018 roku. 

3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOS W w Mławie o zwiększenie środków w planie 
finansowym jednostki na 2018 roku na realizację zobowiązań z tytułu wynagrodzeń 
netto za miesiąc grudzień br. 
Pani Beata Mickiewicz - Z-ca Dyrektora SOSW w Mławie zwróciła się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o zwiększenie środków w planie finansowym jednostki na 2018 roku 
na realizację zobowiązań z tytułu wynagrodzeń netto za miesiąc grudzień br. 
W roku bieżącym 2 nauczycieli skorzystało z urlopu dla podratowania zdrowia. 
Obciążenie z tego tytułu wynosi 39 804,00zł. Ponadto zostały wypłacone 
2 nieplanowane nagrody jubileuszowe. W jednostce pierwotnie planowano utworzenie 
21 oddziałów, natomiast w wyniku naboru powstały 23 oddziały. Pomimo przesunięć 
w planie finansowym jednostki na 2018 rok dokonanych pismem 
SOSW.PS.032.38.2018 z dnia 24.10.2018 w rozdziale 85403 i 85404 występują 
niedobory na realizację zobowiązań z tytułu wynagrodzeń netto za miesiąc grudzień 
br .wwys. 62 100,00zł. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. Źródłem 
pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu. 

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie o wyrażenie zgody na zawarcie 
umowy użyczenia małej sali gimnastycznej przez I LO i Komendę Powiatową Policji 
w Mławie. 
Po zapoznaniu z wnioskiem Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy 
użyczenia małej sali gimnastycznej przez I LO i Komendę Powiatową Policji 
w Mławie w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Mławie o dokonanie zmian w planie 
finansowym jednostki na 2018 rok. 
Pani Aldona Zasina - Dyrektor PUP w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z 
prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2018 rok - zmniejszenie 
i zwiększenie na ogólną kwotę 22 560,1 Ozł. 
W roku bieżącym odnotowana została szczególnie duża absencja pracowników 
spowodowana chorobą (4 osoby na długotrwałym zwolnieniu lekarskim), a także 
spowodowana pobytem pracowników na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich 
(5 osób). Aby zapewnić prawidłowa realizację zadań zatrudnieni zostali pracownicy 
na czas zastępstwa. Nie na każdym stanowisku można było zorganizować takiego 
rodzaju zatrudnienia. Jeśli nie było takiej możliwości, wówczas praca na danym 
stanowisku pracy musiała być rozdzielona na pozostałych pracowników, co wymagało 
dodatkowego zaangażowania i wkładu pracy pozostałych pracowników. Osoby 
przyjęte na zastępstwo należało wdrożyć w obowiązki na stanowisku pracy. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 
2018 rok o które wnioskuje Pani Aldona Zasina - Z-ca Dyrektora PUP w Mławie. 



6. Zaopiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty decyzji o warunkach zabudowy: 
- Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna - Budowa dwóch budynków gospodarczych 
i 2 silosów zbożowych wraz z niezbędną infrastrukturą, nr ewid. działki 59 
Chmielewo Wielkie; 
Wójta Gminy Strzegowo - Rozbudowa budynku produkcyjnego o część 
administracyjno-socjalną, nr ewid. działki 125/1 Sułkowo Polne. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowym robót na drogach 
powiatowych zamiejskich na 2018 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1079/2018 w sprawie zmiany w planie rzeczowo-
finansowym robót na drogach powiatowych zamiejskich w 2018 r. 

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie o przesunięcie w ramach grupy 
wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki na 2018 rok. 
Pan Janusz Wiśniewski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformował, że Pan 
Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z 
prośbą o przesunięcie w ramach grupy wydatków związanych z bieżącą działalnością 
jednostki na 2018 rok: 
- zmniejszenie działu 600, rozdziału 60014 - 38 675,00zł 
§ 4040 o kwotę 6 244,00zł 
§ 4110 o kwotę 8 990,00zł 
§4170 o kwotę 23 441,00zł 
- zwiększenie działu 600, rozdziału 60014 - 38 675,00zł 
§4010 o kwotę 37 335,OOzł 
§ 4120 o kwotę 1 340,OOzł 
Oszczędności jakie powstały (§ 4110 - z tytułu absencji chorobowych, § 4040 -
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13" /brak podstawy do wypłaty 
dla pracownika/ oraz z wynagrodzeń bezosobowych /§ 4170 - umowy zlecenia/) 
jednostka planuje przesunąć na zwiększenie funduszu płac z przeznaczeniem na 
wypłatę nagród dla pracowników. 
Po zapoznani się z wnioskiem Pana Leszka Ślubowskiego - Dyrektora PZD w Mławie 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmniejszenie i zwiększenie środków w planie 
finansowym jednostki na 2018 rok na ogólną kwotę 15 234,OOzł nie uwzględniając 
§4170. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2018 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1080/2018 w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok. 
Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 124.154,97 zł 
(per saldo) natomiast po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 124.154,97 zł (per 
saldo). 

10. 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 1081/2018 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2018. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2018. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1082/2018 w sprawie zmiany harmonogramu 
dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2018. 



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

Podpisy członków Zarządu 

Włodzimierz Wojnarowski 

Barbara Gutowska 

Marcin Burchacki . 

Michał Stefan Danielewicz 

Marek Wiesław Linkowski... 
Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
30.10.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 155/2018 
z dnia 30.10.2018 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 
podjętymi na posiedzeniu w dniu 30 października 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Włodzimierz A. Wojnarowski. 

Barbara Gutowska 

Marcin Burchacki 

Michał Stefan DanielJwicz 
ś 

Marek Wiesław Linkowski . . . y ^ u 


