
Br. 0022.29.2018 
Protokół Nr 157/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 9 listopada 2018 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 156/2018. 
Zarząd Powiatu przyjął protokół Nr 156/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 
7 listopada 2018 roku. 

3. Prace nad proj ektem budżetu powiatu mławskiego na 2019 rok. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu przedstawiła materiały planistyczne na 
2019 rok złożone przez PZD, PCPR, ZOW, PUP oraz Starostwo Powiatowe 
w Mławie, celem zapoznania się i wniesienia uwag. 
Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2019 uwzględniono w większości 
podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa 
na rok 2019. Itak: 
1) Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie 

funduszu wynagrodzeń na koniec 2018 roku, skorygowane o jednorazowe wypłaty 
dokonane w roku 2018, powiększone o jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 
2019 /wzrost stażowego, wyrównanie do wynagrodzenia najniższego, nagrody 
jubileuszowe / oraz ustalono 1% odpisu nagród. 

2) Zaplanowano wskaźnik wzrostu limitu wynagrodzeń w administracji 
samorządowej na poziomie 2,3% w skali roku. 

3) Dla jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu administracji 
rządowej na podstawie dotacji celowej projekt ustawy budżetowej na rok 2019 
zaplanowano wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 
poziomie 2,3%. 

4) Zaplanowano w roku 2019 zwiększenie 1 etatu pracownika w jednej jednostce 
organizacyjnej powiatu - Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie. 

5) Na rok 2019, od dnia 1 stycznia 2019 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego o 5%. 

6) W rezerwie celowej uwzględniono nieprzewidziane na etapie planowania budżetu 
awanse zawodowe oraz odprawy emerytalne w placówkach oświatowych oraz 
odprawy emerytalne w innych jednostkach organizacyjnych powiatu. 

7) Zaplanowano wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych o 2,3%. 
8) 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). 

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego do wystawiania faktur Vat. 
Zarząd Powiatu upoważnił Panią Beatę Mickiewicz do wystawiania faktur Vat 
o symbolu OSZW z tytułu sprzedaży towarów i usług w zakresie: zakwaterowania w 
internacie świadczone na rzecz uczniów i wychowanków, kształcenia wychowania w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz usług ściśle z tymi usługami 
związanymi, opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz usług ściśle z tymi usługami 
związanymi najmu dzierżawy, ruchomych środków trwałych, złomu 
Pełnomocnictwo zostaje udzielone na okres od dnia 31 października 2018 roku do 
dnia zakończenia pełnienia funkcji dyrektora z zastrzeżeniem możliwości 
wcześniejszego odwołania z zachowanie formy pisemnej. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1091/2018. 



5. Sprawy różne 
W punkcie tym nie było wniosków i pytań. 

Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zamknał 
pięćdziesiąte siódme posiedzenie Zarządu. zamjoiąi 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
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