
Br. 0022.31.2018 
Protokół Nr 159/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 19 listopada 2018 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 158/2018. 
Zarząd Powiatu przyjął protokół Nr 158/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 
15 listopada 2018 roku. 

3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury o dokonanie zmian 
w uchwale budżetowej powiatu mławskiego na 2018 roku w zakresie zadań 
inwestycyjnych. 
Pan Janusz Wiśniewski - Dyrektor Wydział Infrastruktury zwrócił się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej powiatu mławskiego 
na 2018 rok, w poniżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych: 

• „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę 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 3 wypłata odszkodowania" zwiększenie o 
kwotę 1 730,00 zł do kwoty 36 730,00 zł. 

• „Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi 
dojazdowej" zmniejszenie o kwotę 1 322,00 zł do kwoty 2 915 278,00 zł, 

• „Zakup samochodu osobowo-dostawczego" zmniejszenie o kwotę 100,00 zł do 
kwoty 109 900,00 zł, 

• „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę 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 II" zmniejszenie o kwotę 308 00 zł do kwoty 
10 209,00 zł. 

Powyższe zmiany podyktowane są wydaniem ponownej decyzji ustalającej wyższe 
odszkodowanie o kwotę 1 730,00 zł za wykup gruntów w zadaniu inwestycyjnym pn. 
„Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę 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 23 69W na terenie Miasta Mława - Etap 3 
wypłata odszkodowania". 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek, wyrażając zgodę na 
dokonanie zmian o które wnioskuje Pan Janusz Wiśniewski - Dyrektor Wydział 
Infrastruktury. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym robót na drogach 
powiatowych zamiejskich na 2018 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1098/2018 w sprawie zmiany w planie rzeczowo-
finansowym robót na drogach powiatowych zamiejskich na 2018 rok. 



5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania 
ofert złożonych w otwartym konkursie 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 na realizację 
zadania z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2019 roku. 
Zarząd Powiatu powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie 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 na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej na terenie 
Powiatu Mławskiego w 2019 roku w następującym składzie: 

1) Cezary Kądrzycki - Przewodniczący Komisji, Przedstawiciel Starostwa 
Powiatowego w Mławie, 

2) Bożenna Marchel Potrzuska - Członek Komisji, Przedstawiciel Starostwa 
Powiatowego w Mławie, 

3) Renata Brodacka - Członek Komisji, Przedstawiciel Starostwa Powiatowego 
w Mławie, 

4) Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego - Członek Komisji. 
Na Sekretarza Komisji Konkursowej powołał Renatę Brodacką Inspektora 
w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1099/2018. 

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w Mławie w sprawie 
nieodpłatnego wynajmu Hali przez PZPN na cele szkoleniowe. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Dariusza Sowińskiego - Dyrektora Mławskiej 
Hali Sportowej w Mławie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatny wynajem 
Hali przez PZPN na cele szkoleniowe. 

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym jednostki na 2018 roku. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
Pani Urszula Makowska - Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie zwróciła się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym 
jednostki na 2018 roku: 
- zmniejszenie - 9 690,00zł 
Dział 801 rozdział 80146 § 4700 - 855,00zł 

rozdział 80130 § 4240 - 225,00zł 
rozdział 80117 § 4240 - 10,07zł 
rozdział 80130 § 4360 - 481,00zł 
rozdział 80117 § 4360 - 19,00zł 
rozdział 80130 § 4260 - 7 406,99zł 
rozdział 80117 § 4260 - 293,01 zł 
rozdział 80130 § 4300 - 384,79zł 
rozdział 80117 § 4300- 15,21zł 

- zwiększenie - 9 690,00zł 
Dział 801 rozdział 80130 § 4410 - 2 797,99zł 

rozdział 80117 § 4410- 57,01zł 
rozdział 80130 § 4210 - 6 575,30zł 
rozdział 80117 § 4210 - 259,07zł 

W/w środki jednostka planuje przeznaczyć na opłatę delegacji dla nauczycieli 
dojeżdżających na indywidualne nauczanie do uczennicy z klasy I Technikum 
Ochrony Środowiska. 



Ponadto w związku z oszczędnościami zużycia gazu powstałymi w 2017 roku w 
kwocie ok. 12 000,00zł jednostka planuje przeznaczyć na zakup pomocy 
dydaktycznych tj. ławek oraz krzeseł do dwóch sal lekcyjnych. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w 
planie finansowym jednostki na 2018 rok z przeznaczeniem na opłatę delegacji dla 
nauczycieli dojeżdżających na indywidualne nauczanie do uczennicy z klasy 
I Technikum Ochrony Środowiska: 
- zmniejszenie - 2 855,00zł 
Dział 801 rozdział 80146 § 4700 - 855,00zł 

rozdział 80130 § 4240 - 225,00zł 
rozdział 80117 § 4240 - 10,07zł 
rozdział 80130 § 4360 - 481,00zł 
rozdział 80117 § 4360 - 19,00zł 
rozdział 80130 § 4260, rozdział 80117 § 4260 - 864,93zł 
rozdział 80130 § 4300 - 384,79zł 
rozdział 80117 § 4300- 15,21zł 

- zwiększenie - 2 855,00zł 
Dział 801 rozdział 80130 § 4410 - 2 797,99zł 

rozdział 80117 § 4410 - 57,01 zł 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 

2018 rok 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1100/2018 w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok 

9. 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 1101/2018 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2018. 

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

Podpisy członków Za 

Włodzimierz Wojnaro1 

Michał Stefan Daniele 

Marek Wiesław Linko 

Barbara Gutowska 

Marcin Burchacki 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
19.11.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 159/2018 
z dnia 19.11.2018 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Włodzimierz A. Wojnarowski 

Barbara Gutowska 

Marcin Burchacki 

Michał Stefan Danielewicz. 

Marek Wiesław Linkowski 


