
Br. 0022.28.2018 

Protokół Nr 156/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

w dniu 7 listopada 2018 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Za?ządu b a r a ° U t 0 W S k a ~ W i c e s t a r o s t a otworzyła sto pięćdziesiąte szóste posiedzenie 

2. Przyjęcie protokołu Nr 155/2018. 
Zarząd Powiatu przyjął protokół Nr 155/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 
30 pazdziermka 2018 roku. S 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym robót na drogach 
powiatowych zamiej skich na 2018 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1083/2018 w sprawie zmiany w planie rzeczowo-
rinansowym robót na drogach powiatowych zamiejskich na 2018 rok 

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PCPR w Mławie o dokonanie zmian w planie 
finansowym jednostki na 2018 rok. 
Pani Katarzyna Miłobędzka - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 
poinformowała, że Pani Urszula Krajewska - Dyrektora PCPR w Mławie zwróciła sie 
do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 
zUio rok: 
- zmniejszenie - 54 684,00zł 

Dział 855, rozdział 85508 § 4010 - 54 684,00zł 
- zwiększenie - 54 684,00zł 

Dział 855, rozdział 85508 § 4210 - 27 234,00zł 
Dział 855, rozdział 85508 § 4 3 0 0 - 2 7 000,'00zł 
Dział 855, rozdział 85508 § 4410 - 450,00zł 

Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego numer 190/2018 z 15 października 
2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie otrzymało dotacje celową 
w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej na 2018 rok w kwocie 66 684,00 zł. 
Przesunięte środki jednostka planuje przeznaczyć na: 
- zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego, który uległ wyeksploatowaniu 
- wykonanie malowania pokoju koordynatorów, wymiana podłogi oraz zakup 
znaczków pocztowych, p 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie 
zmniejszenia Działu 855, rozdziału 85508 § 4010 na kwotę 25 450,00zł i zwiększenia 
Działu 855, rozdziału 85508 § 4210 § 4300 § 4410 na ogólną kwotę 25 450 OOzł 
w planie finansowym PCPR w Mławie na 2018 rok. 

• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dodatkowego stanowiska 
wicedyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie dodatkowego stanowiska wicedyrektora 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Mławie, podejmując w tej 
sprawie uchwałę Nr 1084/2018. J 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki 
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Mławie 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1084/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
pełniącemu obowiązki Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w 



7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie 
o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2018 rok w związku z 
organizacją uroczystości z okazji obchodów 50-lecia powstania Poradni. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 
2018 rok: 
- zmniejszenie: 
Dział 854 rozdział 85406 § 4260 - 3 000,00zł 
- zwiększenie: 
Dział 854 rozdział 85406 § 4300 - 3 000,00zł 
W/w środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie folderów, zaproszeń oraz 
innych usług koniecznych do przygotowania uroczystości z okazji obchodów 50-lecia 
powstania Poradni. 

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia o zarezerwowanie 
środków w kwocie 14 620,00zł na /zakup książek do bibliotek szkolnych / jako wkład 
własny dla szkół: ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3, ZS Nr 4 ,1 LO i SOSW do składanego 
wniosku do Wojewody Mazowieckiego w ramach programu wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet 3 na 2019 rok. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd Powiatu uznał, że kwota 14 620,00zł winna 
być proporcjonalnie dopisana do budżetów w/w szkół na rok 2019. 

9. Rozpatrzenie wniosku Powiatowej Rady ds. Kombatantów Osób Represjonowanych 
przy Starostwie w Mławie o sfinansowanie kosztów tradycyjnego opłatka w grudniu 
2018 roku dla około 40 członków Związku. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowej Rady ds. Kombatantów 
Osób Represjonowanych przy Starostwie w Mławie. Na powyższy cel przeznaczył 
kwotę w wys. 1 000,00zł. Źródłem pokrycia będą środki oświatowe - Kultura. 

10. Zapoznanie się z pismem Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów 
AS w Mławie w sprawie wynajęcia części parteru budynku Bursy Szkolnej w Mławie. 
Pani Bożena Tomkiei - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia zapoznała Zarząd 
Powiatu z treścią pisma Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów 
AS w Mławie w sprawie wynajęcia części parteru budynku Bursy Szkolnej w Mławie, 
w którym znajduje się stołówka wraz z zapleczem kuchennym i magazynowym oraz 
inne pomieszczenia przynależące do tej części budynku. 
Wynajęte pomieszczenia Stowarzyszenie planuje wykorzystać na administrację oraz 
sale zajęciowe dla seniorów a także na restaurację. W planach jest również adaptacja 
tarasu i części parkingu. 
Zarząd Powiatu uznał, że sprawę należy rozpatrzeć pod względem możliwości 
formalno-prawnych. Czy działalność w/w Stowarzyszenia na terenie Bursy Szkolnej 
nie będzie kolidowała ze statutową działalnością jednostki. W związku z powyższym 
zachodzi konieczność przeprowadzenia gruntownej analizy wszystkich uwarunkowań 
funkcjonowania Bursy Szkolnej jako placówki oświatowej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 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 
realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2019 
roku. 
Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkursu 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 realizację zadań z zakresu 



edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2019 roku, podejmując w tej 
sprawie uchwałę Nr 1086/2018. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2018 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1087/2018 w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1081/2018 Zarządu Powiatu 
Mławskiego z dnia 30 października 2018 roku dot. przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2018. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1088/2018 w sprawie zmiany uchwały 
Nr 1081/2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 30 października 2018 roku dot. 
przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu 
dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2018. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2018 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1089/2018 w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji 
0 dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu 
na rok 2018. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1090/2018 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2018. 

16. Informacja dotycząca zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków do projektu 
budżetu na 2019 rok, według klasyfikacji budżetowej wydatków i źródeł dochodów. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu przedstawiła materiały planistyczne na 
2019 rok złożone przez jednostki oświatowe oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie, 
celem zapoznania się i wniesienia uwag. 
Na powyższym etapie zaplanowano wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników 
administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych powiatu i Starostwie 
Powiatowym na poziomie 2,3%. 
W oparciu o złożone materiały planistyczne jednostek organizacyjnych powiatu 
projekt budżetu powiatu na 2019 rok nie bilansuje się. 

17. Sprawy różne 
Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta poinformował, że w dniu 2 listopada 2018 
roku do Starostwa Powiatowego w Mławie wpłynęła skarga Prokuratora na uchwałę 
Nr XXIX/205/2017 Rady Powiatu Mławskiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie 
1 przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów 
powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od 
usunięcia na 2018 rok z dnia 3 0 listopada 2017 roku. 
Skarżący w/w uchwale zarzuca naruszenie przepisu prawa materialnego, a mianowicie 
art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) polegające na ustaleniu zbyt wysokich opłat za usuwanie 
pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz kosztów powstałych w wyniku wydania 
dyspozycji usunięcia pojazdu, wykraczających poza zakres upoważnienia ustawowego 
określonego w wyżej powołanym przepisie. Skarżący w myśl art. 147 § 1 p.p.s.a. 
wnosi o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały Rady Powiatu Mławskiego 
oraz zasądzenia od organu kosztów postępowania. 
Ponadto oznajmiła, że w dniu 24 listopada 2017 roku została podpisana umowa 
Nr K.6.2017 z podmiotem, któremu powierzona została zgodnie z przepisami 



o zamówieniach publicznych realizacja zadania usuwania pojazdów oraz prowadzenie 
parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. 
W obowiązującej w roku 2018 uchwale opłaty za usuwanie i przechowywanie 
pojazdów zostały ustalone w wysokości maksymalnych stawek kwotowych 
wynikających z Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r., 
natomiast koszty powstałe w sytuacji odstąpienia od holowania ustalono w wysokości 
50% opłaty za holowanie uwzględniając rodzaj pojazdu. Opłaty powyższe stanowią 
dochód własny powiatu (art. 6 e ustawy). Ustalenie powyższych stawek oparte zostało 
o analizę po pierwsze wydatków powiatu na zapewnienie sprawnej realizacji zadania 
należącego do zadań własnych powiatu tj. pokrycia części wynagrodzenia pracownika 
Wydziału Komunikacji prowadzącego sprawy z w/w zadania oraz wydatków 
rzeczowych niezbędnych do realizacji zadania w tym m.in. koszt papieru 
kserograficznego, koszt druku, koszt materiałów biurowych, po drugie kosztów 
usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu (postępowanie 
przetargowe). Zasada kalkulacji stawki z uwzględnieniem przesłanki sprawnej 
realizacji zadania została przez ustawodawcę pozostawiona swobodnemu uznaniu 
Rady, która działa w warunkach znajomości specyfiki powiatu. 
Pani Barbara Gutowska - Wicestarosta zamknęła sto pięćdziesiąte szóste posiedzenie 
Zarządu. 

Podpisy członków Zarządu: 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
08.11.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 156/2018 
z dnia 07.11.2018 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośni 

Podpisy członków Zarządu: 

jjiarowski. Włodzimierz A. W< 

Barbara Gutowska 

Marcin Burchacki ... 

Michał Stefan Danićlev 

Marek Wiesław Linkowski 


