
Br. 0022.2.2018 

Protokół Nr 2/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

w dniu 30 listopada 2018 roku 

Otwarcie posiedzenia. . . 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył drugie posiedzenie 
Zarządu. 
Przyjęcie protokołu Nr 1/2018. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego 

w dniu 23 listopada 2018 roku. 
. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pozarnej 

w Mławie o pomoc finansową na zrealizowanie zadania inwestycyjnego w 2018 roku 
pn Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Mławie" w kwocie 20 000,OOzł. 
Pan Jarosław Kuciński - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o pomoc finansową na 
zrealizowanie zadania inwestycyjnego w 2018 roku pn. „Zakup samochodu 
specjalnego pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Mławie" w kwocie 20 000,OOzł. , . , nnn nn 
Powyższe dofinansowanie związane jest z ze wzrostem wartości o kwotę 20.000,00 
zł (wyższy kurs EURO oraz zwiększone koszty wykonania zabudowy pozarmczej 
pojazdu) wynikającej z jedynej oferty wykonawcy złożonej w przetargu 
nieograniczonym. Wsparcie o powyższą kwotę pozwoli na zrealizowanie zakupu 
samochodu specjalnego pożarniczego niezbędnego przy prowadzeniu działań 
ratowniczo-gaśniczych tj. ograniczenia skażeń chemiczno-eko ogicznych w 
środowisku, który zastąpi samochód o emisji spalin dwutlenku węgla z Euro 4 na 

ET.JR.TO 6 
W realizacji w/w zadania uczestniczyły samorządy gminne z powiatu mławskiego (7) 
wpłacaiąc środki finansowe na fundusz wsparcia. . , . 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. Środki na 
realizację przedmiotowego zadania będą pochodziły ze środków służących ochronie 
środowiska, zgodnie z uchwalonym przez Radę Powiatu Mławskiego w dniu 27 marca 
2017r (Nr XXIV/160/2017) programem ochrony środowiska dla powiatu mławskiego 
do 2022 roku w oparciu o art, 403, 400a pkt. 42 ustawy Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zmian). 
Do realizacji zadania niezbędna jest uchwała Rady Powiatu Mławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018, która zostanie 
wprowadzona do porządku obrad II Sesji. 

4 Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
. ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drog na 

parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji 
usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2019 rok; 

. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
Dyrektora SPZOZ w Mławie; , 

. zmian w wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku; 



• ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu mławskiego na 2019 rok; 

• ustalenia wynagrodzenia Starosty Mławskiego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał i postanowił wnieść 
pod obrady II Sesji Rady Powiatu. 

5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Mławie o wyrażenie zgody na uczestnictwo w ogłoszonym przez PFRON 
Programie wyrównywania różnic między regionami III w celu zrealizowania zadania 
pn. „Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych dwóch toalet w SOSW 
w Mławie". 
Pani Anna Drozdowska - Z-ca Dyrektora SOSW w Mławie zwróciła się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na uczestnictwo w ogłoszonym przez PFRON 
Programie wyrównywania różnic między regionami III w celu zrealizowania zadania 
pn. „Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych dwóch toalet w SOSW 
w Mławie". 
Znajdujące się na trzech kondygnacjach toalety dla uczniów, po przeszło 23 latach 
użytkowania, są już zdewastowane i wymagają gruntownego remontu. Od czasu 
oddania budynku szkoły do użytku (wrzesień 1995) nie przechodziły żadnej 
poważniejszej modernizacji. Nie są też dostosowane do potrzeb ^ osób 
niepełnosprawnych (np. brak nawet elementarnych uchwytów). Obecnie Ośrodek 
liczy 125 uczniów. Oprócz tego obejmuje zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju 
73 dzieci, które najczęściej na zajęcia przybywają wraz z rodzicami. Wszystkie te 
osoby korzystają z toalet, których stan jest niestety zły. Koniecznym staje się 
sukcesywne poprawianie ich stanu. Pozyskane z PEFRON-u środki pozwoliłyby na 
remont toalet dla uczniów na II kondygnacji budynku. Koszt koniecznych prac oraz 
materiałów wyceniony został wstępnie na około 45 0()0,00zł. W roku 2018, Ośrodek 
skorzystał już ze środków PEFRON na podobne zadanie, udało się wówczas 
wyremontować dwie toalety dla uczniów znajdujące się na I, najniższej kondygnacji 
budynku (całkowity koszt to 37 146 zł). 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uczestnictwo Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Mławie w ogłoszonym przez PFRON Programie wyrównywania 
różnic między regionami III w celu zrealizowania w/w zadania. 

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w Mławie w sprawie 
wyrażenia zgody na przeniesienie zaoszczędzonych środków finansowych w wys. 
60 172,54 zł na paragrafie ujętym w klasyfikacji budżetowej jako 4260, na paragraf 
4210. 
Pan Dariusz Sowiński - Dyrektor Mławskiej Hali Sportowej w Mławie zwrócił się do 
Zarządu Powiatu z prośbą w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie 
zaoszczędzonych środków finansowych w wys. 60 172,54 zł na paragrafie ujętym w 
klasyfikacji budżetowej jako 4260, na paragraf 4210. Przeniesione środki jednostka 
planuje przeznaczyć na zakup: papy bitumicznej, maszyny myjącej, glazury i sprzętu 
sportowego. 
Oszczędności MHS powstały w wyniku działań podjętych w ostatnich dwóch latach: 
zakup lamp LED, sukcesywna wymiana zwykłych świetlówek na energooszczędne, 
podpisywanie korzystnych umów w ramach umów specjalnych z PGNiG oraz wysoka 
dbałość dotycząca zużycia energii na co dzień. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 
2018 rok, o które wnioskuje Pan Dariusz Sowiński - Dyrektor Mławskiej Hali 
Sportowej w Mławie. 



7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym 
jednostki na 2018 rok. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, ze 
Pani Izabela Wiśniewska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym jednostki na 2018 rok w związku ze zwiększeniem odpisu 
naZFŚS: 
- zmniejszenie - 1 399,40 zł 

dział 854 rozdział 85406 § 4260 
- zwiększenie - 1 399,40 zł 

dział 854 rozdział 85406 § 4440 
dział 854 rozdział 85495 § 4440 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie powyższych zmian w planie finansowym 
jednostki na 2018 rok. 

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PODN w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2018 rok. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
Pani Jolanta Bem - Dyrektor PODN w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 
2018 rok w związku z realizacją nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy: 
- zmniejszenie - 10 272,00 zł 

dział 801 rozdział 80146 § 4010, § 4110, § 4120 
- zwiększenie - 10 272,00 zł 

dział 801 rozdział 80142 § 4010 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 
2018 rok o które wnioskuje Pani Jolanta Bem - Dyrektor PODN w Mławie. 

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie 
o przyznanie pomocy finansowej w wys. 15 000,00zł, przeznaczonej na konserwację 
zabytków (konserwacja dokumentów i przedmiotów osobistych, które zostały 
znalezione w czasie ekshumacji ciał żołnierzy poległych na polach bitwy pod Mławą) 
w 2019 roku. . , 
Zarząd Powiatu postanowił wrócić do tematu w terminie późniejszym. W projekcie 
budżetu powiatu mławskiego na 2019 rok dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej 
w Mławie zaplanowana jest kwota w wys. 9 000,00zł. 

10. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarządu Polskiego Związku Głuchych Oddziału 
Mazowieckiego o przyznanie dofinansowania w kwocie 700,00zł na zorganizowanie 
spotkania wigilijnego dla 35 niesłyszących mieszkańców powiatu mławskiego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Zarządu Polskiego Związku 
Głuchych Oddziału Mazowieckiego. Na powyższy cel przeznaczył kwotę w wys. 
500,00zł. Źródłem pokrycia będą środki pochodzące z działu 921 rozdziału 92105 
§ 4300. 

11. Rozpatrzenie wniosku Fundacji Legia Soccer Schools z Warszawy o bezpłatne 
udostępnienie hali sportowej ZS Nr 2 w Mławie na zajęcia sportowe dla dzieci 
w wieku od 3 do 14 lat zamieszkałych na terenie Powiatu Mławskiego. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odpłatne 
udostępnienie hali sportowej ZS Nr 2 w Mławie na zajęcia sportowe dla dzieci 
w wieku od 3 do 14 lat zamieszkałych na terenie Powiatu Mławskiego. 
Stawki czynszu za udostępnienie obiektu sportowego zostaną naliczone zgodnie 
z uchwałą Nr 641/2013 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 20.01.2013r. w sprawie 



zasad ustalenia czynszu oraz zasad wynajmowania, wydzierżawienia i użyczenia na 
okres do trzech lat nieruchomości użytkowych stanowiących mienie pow. mławskiego 

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie 
przesunięcia środków w planie finansowym na 2018 rok pomiędzy szkołami 
publicznymi i niepublicznymi. 
Na wniosek Pani Bożeny Tomkiel - Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie środków w planie finansowym na 2018 rok w 
wysokości 96 639,44 zł pomiędzy szkołami publicznymi i niepublicznymi oraz 
przeznaczenie powstałej nadwyżki w wysokości 200 681,55 zł na uzupełnienie 
środków w placówkach oświatowych celem uregulowania w pełnej wysokości składek 
ZUS i podatku za miesiąc grudzień 2018 r. 
Oszczędności, które powstały dotyczą likwidacji dwóch szkół niepublicznych, które 
nie prowadziły już naboru od miesiąca września i z początkiem grudnia zostały 
wykreślone z ewidencji szkół. Przesunięcie środków związane jest z dokonaną analizą 
dokumentacji za miesiąc listopad złożonej przez szkoły dotyczącą liczby uczniów 
uprawnionych do otrzymania dotacji w miesiącu-listopad i prognozowanej w oparciu 
0 powyższe wysokości dotacji za grudzień płatnej do dnia 15 grudnia 2018 r. 

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia o wykorzystanie 
oszczędności na opłacenie składek ZUS za m-ąc grudzień w jednostkach oświatowych 
1 zmniejszenie planu w szkołach niepublicznych. 
Na wniosek Pani Bożeny Tomkiel - Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na wykorzystanie oszczędności na opłacenie składek ZUS za 
m-ąc grudzień w jednostkach oświatowych i zmniejszenie planu w szkołach 
niepublicznych na kwotę w łącznej wys. 200 681,55 zł w związku: 
• ze złożonym wnioskiem przez dyrektora szkoły w sprawie likwidacji dwóch szkół 

niepublicznych, które nie prowadziły już naboru od dnia złożenia wniosku 
i z początkiem grudnia 2018 zostaną wykreślone z ewidencji szkół; 

• z dokumentacją z dn. 22.11.2018 r. przedłożoną przez szkoły niepubliczne 
dotyczącą liczby uprawnionych uczniów do otrzymania dotacji w listopadzie 
i przeanalizowaniem prognozy wysokości przekazania dotacji w grudniu 2018 r. 

14. Uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zaopiniowane zadania 
inwestycyjnego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie: 
1) uzgodnił projekty decyzji o warunkach zabudowy: 

- Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna - budynek mieszkalny z przydomową 
oczyszczalnią ścieków oraz niezbędną infrastrukturą, nr ewid. działki 149, Pepłowo; 
- Burmistrza Miasta Mława - budynek produkcyjno-magazynowy, budynek kotłowni i 
budynek portierni, nr ewid. działki 1728/31 Mława; 
2) zaopiniował zadanie inwestycyjne na podstawie art. 1 lb, ust. 1 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) - rozbudowa 
ulicy Mariackiej w Mławie - etap II; wnioskodawca - Miasto Mława. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Patronatem Honorowym 
Starosty Mławskiego Wystawy Bożonarodzeniowej organizowanej przez 
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania z siedziba w 
Ciechanowie. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym Starosty 
Mławskiego Wystawy Bożonarodzeniowej organizowanej wspólnie w Wójtem Gminy 
Radzanów przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania 
z siedzibą w Ciechanowie, która odbędzie się w dniu 07.12.2018 roku w Hali 



Sportowej w Radzanowie. Celem wystawy jest kultywowanie i podtrzymywanie 
lokalnych tradycji oraz zainteresowanie społeczności lokalnej twórczością ludową 
i prezentowanie jej na stoiskach połączone z konkursami. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 3/2018. 

16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału przyznanych środków Funduszu 
Pracy w wys. 94 700,00 zł. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem, którego treść przedstawiła Pani Elżbieta Kowalska -
Skarbnik Powiatu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie podziału przyznanych 
środków Funduszu Pracy w wys. 94 700,00 zł. 
Przyznane środki jednostka przeznaczy na wypłatę nagród specjalnych oraz składek 
na ubezpieczenie społeczne dla pracowników PUP, którzy uzyskują najlepszy 
wskaźnik efektywności. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2018 rok. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 
przedmiotowej sprawie. 
Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 37.000,00 zł 
(per saldo) i dotyczy: 
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w 
rozdziale 01005 w wysokości 21.000,00 zł, dotyczącej scalenia gruntów. Po stronie 
wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie 
z podjętą decyzją Wojewody. 
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy 
celowej w rozdziale 75478 w wysokości 58.000,00 zł, z przeznaczeniem na 
doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas 
działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Po 
stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 37.000,00 zł 
(per saldo): 
1. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 26.053,00 zł, w 
ramach zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej. 
2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 11.697,00 zł, z przeznaczeniem na 
zabezpieczenie środków na opłacenie składek na PFRON do końca roku 2018. 
3. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na 
zabezpieczenie środków na zakup druków komunikacyjnych do końca roku 2018. 
4. W rozdziale 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 9.395,00 zł, z przeznaczeniem na 
zabezpieczenie środków na opłaty związane z dystrybucją za media oraz na wydatki 
bieżące jednostki, celem prawidłowej realizacji planu finansowego. 
5. W rozdziale 80117, 80130, 80146 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie 
finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 18.391,39 zł, z 



przeznaczeniem na nauczanie indywidualne z osobą niepełnosprawną oraz 
zapewnienie dojazdu nauczycieli na wyżej wymienione nauczanie. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 78.625.977,05 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 86.374.653,25 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 są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie 
finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Mławskiego. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 4/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Powiatu Mławskiego na 2018 rok. 

18 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji 
o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu 
na rok 2018. t . . , . 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 5/2018 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2018. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2018. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 6/2018 w sprawie zmiany harmonogramu 
dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2018. 

20. Sprawy różne 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, ze odbył 
spotkanie z Panem Sławomirem Kowalewskim - Burmistrzem Miasta Mława w 
sprawie: 

• ponownego przeanalizowania możliwości kontynuowania przez Miasto Mława 
realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w 
roku 2019. Porozumienia w sprawie utrzymania dróg, zawierane w latach 
poprzednich, sprawdzały się pozytywnie, a współpraca pomiędzy samorządami 
układała się pomyślnie. Zawarcie porozumienia z Miastem Mława zapewni 
płynność komunikacji i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Na realizację 
zadań, wynikających z proponowanego Porozumienia w projekcie budżetu 
powiatu mławskiego na 2019 rok zabezpieczona została kwota w wys. 
300 000,00 zł. 

• podjęcia przez Radę Miasta Mława uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla powiatu w roku 2018 na realizację inwestycji pod nazwą: 
„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" na kwotę 942 584,00 zł ujętą w budżecie 
Miasta Mława na 2018 rok, jej przekazanie na rachunek budżetu powiatu 
z możliwością jej rozliczenia do dnia 30 czerwca 2019 roku, oraz o dodatkowe 
wsparcie na realizację zadania w roku 2019 kwotą stanowiącą 50% udział w 
brakującej kwocie tj. 1 453 411,88 zł. 



W dniu 22.11.2018 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie dokonał otwarcia 
ofert, które zostały złożone przez wykonawców na zrealizowanie powyższego 
zadania inwestycyjnego. Złożono 4 oferty i najniższą ofertę złożyła firma 
STRABAG z Pruszkowa na kwotę 6 951 194,77 zł brutto, uwzględniając 
jeszcze w kosztach inwestycji wydatki w kwocie 100 000,00 zł na inspektorów 
nadzoru branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, gazowej 
i telekomunikacyjnej, całkowity koszt inwestycji będzie wynosił 
7 054 194,47zł brutto. Aby doszło do podpisania umowy z wykonawcą 
przygotowano montaż finansowy przy udziale Miasta Mława, w którym 
uwzględniono następujące środki: 
1.Pomoc finansowa na rok 2019 Zarządu Województwa Mazowieckiego w 
kwocie 2 262 202,71 zł., 
2.Środki własne niezbędne do pełnej realizacji zadania w kwocie 4 791 991,76 
zł., w tym: 
- środki własne powiatu w kwocie 2 395 995,88 zł stanowiące 50% udział 
własny powiatu, w tym z roku 2018 kwota 942 584,86 zł., 
- środki w kwocie 2 395 995,88 zł stanowiące 50% udział Miasta Mława, w 
tym planowana pomoc finansowa na rok 2018 w budżecie Miasta Mława w 
kwocie 942 584,00 zł. 

Ponadto Pan Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że do Starostwa 
Powiatowego w Mławie wpłynęło pismo Pana Henryka Kowalczyka - Ministra 
Finansów w sprawie współpracy umożliwiającej mieszkańcom powiatu bezpośredni 
dostęp do profesjonalnej obsługi przez eksperta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją i ciągłym rozwojem 
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze". Współpraca polegałaby na 
udostępnieniu przez Starostwo Powiatowe bezpłatnej powierzchni biurowej, ze 
wskazaniem na samodzielne pomieszczenie. Koszty związane z wynagrodzeniem 
eksperta pokryje Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Rządowy Program „Czyste Powietrze" adresowany jest do osób fizycznych -
właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie w 
wys. nawet do 53 000,00zł. Dofinansowanie może być przeznaczone między mnymi 
na docieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysokoemisyjnego 
kotła grzewczego. . . 
Zarząd Powiatu opowiedział się za nawiązaniem współpracy umożliwiającej 
mieszkańcom powiatu bezpośredni dostęp do profesjonalnej obsługi przez eksperta 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku 
z realizacją i ciągłym rozwojem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze". 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zamknął drugie posiedzenie 
Zarządu. 

Podpisy członków Zarzadu: 

Jerzy Rako\v$k-i 

Zbigniew Mark 

Jolanta Karpińs 

Witold Okumski (/..'..Z.:... 

Krystyna Zając . 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 03.12.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 2/2018 
z dnia 30.11.2018 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski ....^T^. 

Zbigniew Markiewicz ....... 

Jolanta Karpińska, 

Witold Okumski J.j.s:./'...... 

Krystyna Zając .. 


