
Br, 0022.1.2018 

Protokół Nr 1/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

w dniu 23 listopada 2018 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Ryszard Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył pierwsze 
posiedzenie Zarządu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia członków Zarządu uprawnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu powiatu. 
Zarząd Powiatu upoważnił: Pana Jerzego Ryszarda Rakowskiego, Pana Zbigniewa 
Markiewicza i Panią Jolantę Karpińską - Członków Zarządu Powiatu Mławskiego do 
składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Mławskiego, 
podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 1/2018. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych 
z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa Powiatowego. 
Zarząd Powiatu upoważnił Pana Jerzego Ryszarda Rakowskiego - Starostę 
Mławskiego, jako kierownika jednostki organizacyjnej powiatu - Starostwa 
Powiatowego w Mławie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności Starostwa Powiatowego, podejmując w tej sprawie uchwałę 
Nr 2/2018. 

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SPZOZ w Mławie w sprawie wypowiedzenia 
umowy zawartej w dniu 6 lutego 2003 roku na pełnienie obowiązków Dyrektora 
SPZOZ w Mławie. 
Pan Jerzy Ryszard Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że 
Pan Jacek Białobłocki - Dyrektor SPZOZ w Mławie w dniu 10 września 2018 roku 
wypowiedział umowę o zawartą w dniu 6 lutego 2003 roku zachowując 3 miesięczny 
okres wypowiedzenia na pełnienie obowiązków dyrektora SPZOZ w Mławie ze 
skutkiem na dzień 31 grudnia 2018 roku. Wypowiadając warunki pracy i płacy 
pozostał do dyspozycji Zarządu. 
Pan Jacek Białobłocki nadal będzie kontynuował pracę jako koordynator Oddziału 
Internistyczno-Kardiologicznego SPZOZ w Mławie. 
Ponadto poinformował, że odbył rozmowę z Panem Dyrektorem SPZOZ w Mławie 
w przedmiotowej sprawie. W najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie Rady 
Społecznej SPZOZ w Mławie, która wyrazi opinię w sprawie rozwiązania umowy 
powierzenia stanowiska Dyrektora SP ZOZ w Mławie Panu Jackowi Białobockiemu. 
Po uzyskaniu opinii Rady Społecznej SPZOZ Zarząd Powiatu przystąpi do procedury 
konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora SPZOZ 
w Mławie. 

5. Zapoznanie się z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego 
i projektem uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu poinformowała, że budżet powiatu to 
plan finansowy, który określa dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz deficyt 
lub nadwyżkę budżetową w danym roku kalendarzowym. Dochody powiatu dzielą się 
na: obligatoryjne i fakultatywne. Do tej kategorii zaliczamy dochody własne, dotacje, 
subwencje. 
Wydatki powiatu dzielą się na: bieżące i majątkowe. Mogą zostać przeznaczone na 
finansowanie różnego rodzaju zadań publicznych, za których realizację odpowiada 



powiat. Do zadań tych zaliczyć można m.in. oświatę, utrzymanie i remonty dróg 
powiatowych, pomoc społeczną, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 
Przychody budżetu powiatu to środki pozostałe z ubiegłego roku oraz wpływy, które 
w przyszłości powiat będzie musiał zwrócić. Do tej kategorii należą m.in. kredyty, 
pożyczki. Rozchody budżetu to środki przeznaczane na spłatę zobowiązań, a więc 
głównie kredytów i pożyczek. 
Podstawową zasadą, która rządzi gospodarką finansową powiatu jest zasada 
równowagi budżetowej. Oznacza ona, że wszelkie wpływy środków do budżetu, 
a więc suma dochodów i przychodów, nie mogą być niższe niż planowane wydatki 
i rozchody. Mówiąc najprościej zasada ta sprowadza się do tego, że powiat nie może 
wydać więcej niż zaplanowane wpływy. 
Projekt budżetu powiatu mławskiego na 2019 rok został przygotowywany przez 
Zarząd Powiatu V kadencji na podstawie złożonych wniosków w terminie do 
15 listopada br. i przekazany radnym VI kadencji i RIO. W powiecie funkcjonują 
21 jednostki organizacyjne (PCPR, SOSW, ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3, ZS Nr 4, 
I LO, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Urząd Pracy, Mławska 
Hala Sportowa, Powiatowy Zarząd Dróg, Centrum Administracyjne do Obsługi 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Dom Dziecka Nr 1, Dom Dziecka Nr 2, 
Dom Dziecka Nr 3, Dom Dziecka Nr 4, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli, SPZOZ, Bursa Szkolna, Zespół Ośrodków Wsparcia) oraz Starostwo 
Powiatowe jako aparat pomocniczym Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Dochody budżetu powiatu mławskiego na 2019r. zostały zaplanowane w łącznej 
wysokości 76.771.546,81 zł. W strukturze dochodów przeważają dochody bieżące 
w wysokości 73.179.853,10 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.591.693,71 zł. 
W roku 2019 przychody budżetu planuje się na poziomie 5.033.000,00 zł. Wydatki 
budżetu powiatu mławskiego w 2019r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 
79,813.546,81 zł. 
W ramach wydatków oświatowych planuje się w roku 2019 rozpoczęcie nowego 
przedsięwzięcia wieloletniego (2019-2020) pn. „Budowa sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy 44a". W projekcie budżetu planuje się udział 
własny w roku 2019 w wysokości 1.372.725,00 zł w roku 2020 w wysokości 
2.239.710,00 zł. Łączny udział własny zaplanowano na kwotę 3 612.435,00 zł, co 
stanowi 50% możliwych do pozyskania w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury 
Sportowej. 
W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano następujące inwestycje drogowe: 
a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 
6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo, 
b) Modernizacja - remont drogi powiatowej Nr 233IW Podkrajewo, 
c) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o MI 01005632 na rzece 
Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową". 
W ramach inwestycji wieloletniej planowane jest zadanie pn. „Poprawa spójności 
komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, 
Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z 
przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza 
Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w 
ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława - Etap I". 
W roku 2019 rozchody budżetowe stanowią kwotę 1.991.000,00 zł i dotyczą spłat rat 
planowanych z tytułu zaciągniętych kredytów w latach przeszłych. 
Wieloletnia prognoza finansowa jest połączeniem już wcześniej funkcjonujących w 
samorządach dokumentów planistycznych wieloletniego planu inwestycyjnego, 



limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE oraz prognozy 
długu, która co roku była załączana do projektu uchwały budżetowej. 
Pani Skarbnik poinformowała, że jeśli członkowie Zarządu będą mieli zapytania do 
uchwały budżetowej powiatu mławskiego na 2019 rok postara się wszystkie 
wątpliwości wyjaśnić tak, aby nie było żadnych niejasności. Radni będą pracować 
nad projektem budżetu powiatu na 2019 rok na posiedzeniach komisji w miesiącu 
grudniu. 
Pan Jerzy Ryszard Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że 
w ciągu 2018 roku kilkakrotnie ogłaszano przetargi na wyłonienie wykonawcy na 
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez 
przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka 
Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima 
Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi 
powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej 
nr 2369W na terenie Miasta Mława - Etap I". Nie udało się wyłonić żadnego 
wykonawcy. Ostatnia próba zakończyła się w dniu 22 listopada 2018 roku. 
Wpłynęły następujące oferty: 
1) "PLANETA" Sp! z o.o.; 03 - 289 Warszawa ul. Zdziarska - 9.344.425,93 zł; 
2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Inżynieryjnych "PRDI" S.A., 06 - 500 Mława 
ul. Stefana Roweckiego "Grota" 8 - 6.998.655,34 zł; 
3) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., 05 - 300 Mińsk 
Mazowiecki ul. Kolejowa 28 - 7.876.274,52 zł; 
4) STRABAG Sp. z o.o., 05 - 800 Pruszków ul. Parzniewska 10 - 6.951.109,47 zł. 
W/w oferty dot. wykonania zamówienia w terminie do 31.10.2019r., gwarancja -
60 miesięcy, warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy. 
Łączna wartość kosztorysowa przedsięwzięcia w roku 2018 przyjęta w budżecie 
powiatu, stanowi kwotę 4.147.371,57 zł, w tym środki Marszałka w postaci pomocy 
finansowej przesuniętej na rok 2019 w wysokości 2.262.202,71 zł, środki własne 
powiatu 1.885 168 86 zł, w tym pomoc Miasta Mława - 942.584,00 zł. 
W projekcie budżetu na rok 2019 zaplanowano kwotę zwiększającą wartość 
kosztorysową do kwoty 5.600.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg. Powiat na rok 2019 zaplanował więc przy uwzględnieniu wzrostu 
wartości kosztorysowej kwotę udziału własnego w wysokości 2.395.212,43 zł, w tym 
kwotę 1.618.661 zł do sfinansowania z planowanego kredytu. 
Udział Miasta Mława planowany w roku 2018 w wysokości 942.584 zł nie uzyskał 
akceptacji przesunięcia tej kwoty na rok 2019. Decyzja w sprawie rozpoczęcia w/w 
zadania 2019 roku będzie podjęta po przeprowadzonych uzgodnieniach 
z Burmistrzem Miasta Mława. 
Pan Przewodniczący Zarządu Powiatu uznał, że należy wystąpić do Burmistrza Miasta 
Mława o przeanalizowanie możliwości kontynuowania w 2019 roku przez Miasto 
Mława realizacji zadań związanych z: 

• bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. Zawarcie porozumienia z Miastem 
Mława zapewni płynność komunikacji i zwiększy bezpieczeństwo 
mieszkańców; 

• powierzeniem prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, o których mowa 
w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 
642 ze zm.). 

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



Pan Jerzy Ryszard Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zamknął pierwsze 
posiedzenie Zarządu. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowsłrfrf., 

Zbigniew Markiewicz .. 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski ź l ó 

Krystyna Zając 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
26.11.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 1/2018 
z dnia 23.11.2018 roku 

Protokół 
z glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowskf^ 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski 

Krystyna Zając . . ^ - d M ! / 


