
Br. 0022.4.2018 
Protokół Nr 4/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 15 grudnia 2018 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 3/2018. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 6 grudnia 2018 roku. 

3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Mławie o dokonanie zmian w planie 
finansowym jednostki na 2018 rok - zmniejszenie składek na ubezpieczenie społeczne 
i Fundusz Pracy i zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników. 
Pan Witold Żerański - Dyrektor PUP w Mławie zwrócił się z prośbą do Zarządu 
Powiatu o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2018 rok: 
- zmniejszenie: Działu 853, rozdziału 85333 § 4110, § 4120 - 6 321,73zł 
- zwiększenie: Działu 853, rozdziału 85333 § 4010 - 6 321,73zł 
Proponowana zmiana dotyczy zmniejszenie składek na ubezpieczenie społeczne 
i Fundusz Pracy i zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników. 
Oszczędności na składce ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy powstały w 
związku z absencją chorobową pracowników. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 
2018 rok, o które wnioskuje Pan Witold Żerański - Dyrektor PUP w Mławie. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Witoldowi Zerańskiemu - Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie do: 
1) składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Mławskiego w zakresie bieżącej 
działalności kierowanej jednostki, 
2) zaciągania zobowiązań w imieniu Powiatu Mławskiego w ramach planu 
finansowego jednostki, 
3) reprezentowania Powiatu przed sądami, organami administracji publicznej, 
organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, 
administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością jednostki. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 9/2018. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Mławie do zadań związanych z realizacją programów specjalnych. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Witoldowi Zerańskiemu - Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie do podpisania umowy, realizacji i rozliczania 
programów specjalnych objętych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie programów specjalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 638), podejmując 
w tej sprawie uchwałę Nr 10/2018. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Mławie i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie 
przez Zarząd Powiatu Mławskiego do podejmowania decyzji wiążących, 
reprezentowania oraz wykonywania przez nich pozostałych zadań związanych 
z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -
2020. 
Zarząd Powiatu udzielił upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w 
Mławie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie do realizacji 



projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w 
powiecie mławskim (II)" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych przez PUP - projekty pozakonkursowe, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020). 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 11/2018. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Mławie i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie 
przez Zarząd Powiatu Mławskiego do podejmowania decyzji wiążących, 
reprezentowania, w tym do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z innymi 
niezbędnymi dokumentami oraz wykonywania przez nich pozostałych zadań 
związanych z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014 - 2020 Os Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
Zarząd Powiatu udzielił upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w 
Mławie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie do 
podejmowania decyzji wiążących, reprezentowania, w tym do podpisania umowy o 
dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi dokumentami oraz wykonywania przez 
nich pozostałych zadań związanych z realizacją projektu: „Aktywny III profil w 
powiecie mławskim" realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Os Priorytetowa IX Wspieranie 
włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno -
zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 12/2018. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Mławie i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie 
przez Zarząd Powiatu Mławskiego do podejmowania decyzji wiążących, 
reprezentowania oraz wykonywania przez nich pozostałych zadań związanych 
z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. 
Zarząd Powiatu udzielił upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w 
Mławie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie do realizacji 
projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mławskim 
(III) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I 
Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających 
bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 13/2018. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Mławie i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie 
przez Zarząd Powiatu Mławskiego do podejmowania decyzji wiążących, 
reprezentowania, w tym do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z innymi 
niezbędnymi dokumentami oraz wykonywania przez nich pozostałych zadań 
związanych z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 



Zarząd Powiatu udzielił upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w 
Mławie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie do 
podejmowania decyzji wiążących, reprezentowania, w tym do podpisania umowy o 
dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi dokumentami oraz wykonywania przez 
mch pozostałych zadań związanych z realizacją projektu: „Bezrobotni z III profilem 
pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego" realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -
2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 14/2018. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Urszuli Krajewskiej Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie do: 
1) składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Mławskiego w zakresie bieżącej 
działalności kierowanej jednostki; 
2) zaciągania zobowiązań w imieniu Powiatu w ramach planu finansowego jednostki; 
3) reprezentowania Powiatu przed sądami, organami administracji publicznej, 
organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych,' 
administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością jednostki. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 15/2018. 

.. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Urszuli Krajewskiej Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie do: 
1. Składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Mławskiego do podejmowania 
wszelkich czynności w zakresie realizacji pilotażowego programu „Aktywny 
samorząd" do czasu jego zakończenia; 
2. Zaciągania zobowiązań w imieniu Powiatu Mławskiego w ramach realizacji 
w/w pilotażowego programu; 
3. Reprezentowania Powiatu przed sadami, organami administracji publicznej, 
organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych,' 
administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością jednostki; 
4. Założenie wyodrębnionego konta bankowego przeznaczonego do obsługi 
w/w pilotażowego programu. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 16/2018. 

. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie desygnowania 
delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 
w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów 
Polskich i postanowił wnieść pod obrady III sesji. 

.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. 
Na podstawie art, 49 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 lr o działalności 
leczniczej (Dz. U, z 2018r. poz. 2190) oraz § 4 ust. 1 pkt3 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na 
niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą 
(Dz. U. z 2018r. poz. 393), Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił konkurs na 
stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Mławie, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 17/2018. 



Postępowanie konkursowe na powyższe stanowisko prowadzone będzie na podstawie 
art. 49 ust. lustawy z dnia 15 kwietnia 201 Ir. o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2018r. poz. 2190) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre 
stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz U 
z 2018r. poz. 393). 
Wymagane konkursem dokumenty należy składać do Starostwa Powiatowego 
w Mławie w zaklejonej kopercie w terminie do 11 stycznia 2019 roku. 
Rozpatrywanie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w budynku Starostwa 
Powiatowego w Mławie ul. Reymonta 6, 00-500 Mława w dniu 14 stycznia 2019r. 
Postępowanie konkursowe wraz z rozmową kwalifikacyjną przeprowadzone zostaną 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie, ul. Reymonta 6, I piętro w 
dniu 17 stycznia 2019r. W przypadku większej ilości złożonych ofert dopuszcza się 
przedłużenie postępowania konkursowego na dzień 18 stycznia 2019r. 
Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości 
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie oraz na tablicy 
informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mławie i Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. 
Pan Witold Okumski _ Członek Zarządu powiedział: „Nie prowadzę rozmów i nie 
wypowiadam się na temat - kto mógłby zostać dyrektorem SPZOZ w Mławie." 

14. Zapoznanie się z treścią pisma Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności 
Seniorów AS Mława w sprawie wynajęcia części budynku Bursy Szkolnej w Mławie. 
Pani Katarzyna Miłobędzka - Z-ca Dyrektora 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. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu oznajmił, że funkcjonowanie Bursy Szkolnej 
w Mławie było wielokrotnie przedmiotem obrad komisji i sesji. Bursa Szkolna jest 
jednostką do której nie powinno się dokładać środków finansowych, ponieważ ma 
warunki do prowadzenia działalności dochodowej. Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspierania Aktywności Seniorów AS w Mławie pokazuje, że placówka może być 
inaczej zagospodarowana. Należy zastanowić się nad zmianą funkcjonowania Bursy 
Szkolnej. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu stwierdził, że Bursa Szkolna jest 
jednostką oświatową. Głównym jej zadaniem jest zapewnienie opieki i wychowania 
uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania. Analizując 
funkcjonowanie placówki w przyszłości należy wziąć pod uwagę wzrost liczby 
oddziałów w szkołach i młodzieży w Bursie. 
Pan Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta poinformował, że prowadził rozmowy 
z Panią Ewą Wojtala - Dyrektorem Bursy Szkolnej w Mławie i Panią Bożeną Tomkiel 
- Dyrektorem Wydziału Edukacji i Zdrowia na temat złożonej oferty przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS Mława. Panie 
Dyrektor wyraziły negatywną opinię w przedmiotowej sprawie. 
Zarząd Powiatu uznał, że sprawę należy rozpatrzeć pod względem możliwości 
formalno-prawnych. Czy działalność komercyjna w/w Stowarzyszenia na terenie 
Bursy Szkolnej nie będzie kolidowała ze statutową działalnością jednostki. 
Zachodzi konieczność przeprowadzenia gruntownej analizy wszystkich uwarunkowań 
funkcjonowania Bursy Szkolnej jako placówki oświatowej. 



15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie powierzenia 
Miastu Mława zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 
w sprawie powierzenia Miastu Mława zadań w zakresie prowadzenia powiatowej 
biblioteki publicznej i postanowił wnieść pod obrady III sesji. 

16. Rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie 
przeprowadzenia analizy dodatków wchodzących w skład wynagrodzenia nauczycieli 
w 2018 roku z dnia 13 grudnia 2018 roku. 
Pan Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta poinformował, że Komisja Oświaty, 
Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 13 grudnia podjęła uchwałę Nr 3/2018 w sprawie 
przeprowadzenie analizy dodatków wchodzących w skład wynagrodzenia nauczycieli 
np. za wychowawstwo, za pełnienie funkcji opiekuna stażu w 2018 roku w celu 
podniesienia dotychczasowych stawek. 
Zarząd Powiatu zobowiązał Panią Bożenę Tomkiel - Dyrektora Wydziału Edukacji 
i Zdrowia do przygotowania informacji na temat wysokości dodatków wchodzących 
w skład wynagrodzenia nauczycieli np. za wychowawstwo, za pełnienie funkcji 
opiekuna stażu w 2018 roku i przedstawienia materiału na jednym z posiedzeń 
Zarządu Powiatu. 

17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie 
ustalenia planu wydatków niewygasających za 2018 rok z terminem realizacji 
30.06.2019r. 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwrócił się do Zarządu 
Powiatu z prośbą w sprawie ustalenia planu wydatków niewygasających za 2018 rok 
z terminem realizacji 30.06.2019r. dla poniższych zadań inwestycyjnych: 
1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2326Ww miejscowości Wyszyny Kościelne -
dokumentacja " - 86.346zł. Realizator zadania: „ Usługi Projektowe Andrzej 
Dusiński" wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu dla sporządzenia 
kompleksowej dokumentacji projektowej. 
2. „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 236.9 IV na terenie Miasta Mława -
ETAP II" - 10.209zł. (Kontrahent realizujący zadanie: Mariusz Nawrocki 
zawnioskował o wydłużenie terminu realizacji zadania). 
3. „Budowa chodnika ciągu drogi powiatowej nr 2328W (ul. Szreńska) w Mławie" -
213.539,93zł. Umowa na wykonanie robót z kontrahentem wyłonionym w przetargu 
z dnia 14 listopada b.r. jest planowana do podpisania w miesiącu bieżącym. W 
związku z tym zakończenie zadania nastąpiłoby w roku 2019. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Dariusza Makowskiego -
Dyrektora Wydziału Infrastruktury w przedmiotowej sprawie. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym robót na drogach 
powiatowych zamiej skich na 2018 rok. 
Na wniosek Pana Leszka Ślubowskiego - Dyrektora PZD w Mławie Zarząd Powiatu 
dokonał zmian w planie rzeczowo-finansowym robót na drogach powiatowych 
zamiejskich na 2018 rok: 
- poz. III. „Bieżące utrzymanie dróg" - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 
908 180,00 zł 
- poz. V. „Zimowe utrzymanie dróg"- zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 
360 000,00 zł 
W wyniku wprowadzenia w/w zmian ogólna kwota planu na 2018 r. nie ulega zmianie 
i wynosi 23 130 563,40 zł 



W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 18/2018. 
19. Zapoznanie się z treścią pisma Burmistrza Miasta Mława w sprawie porozumienia 

z Miastem Mława na rok 2019 dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych 
w obrębie granic Miasta. 
Pan Dariusz Makowski - Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury zapoznał Członków 
Zarządu Powiatu z treścią pisma Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 grudnia 2018 
roku. 
Pan Sławomir Kowalewski - Burmistrza Miasta Mława w przesłanym piśmie 
poinformował, że dynamiczny rozwój Miasta Mława zwiększył znacząco potrzeby 
związane z pracą Urzędu, w szczególności z wydawaniem decyzji administracyjnych. 
Wobec powyższego przy obecnym zatrudnieniu, nie ma możliwości sprostać 
zapotrzebowaniu inwestorów w realizacji zadań wynikających z obowiązków 
zarządcy w zakresie uzgodnień, lokalizacji urządzeń i zajęcia pasa drogowego dla 
dróg gminnych oraz powiatowych łącznie. 
Pan Burmistrz Miasta Mława po przeanalizowaniu kosztów pracy związanych z pracą 
merytoryczną oraz księgową stwierdził, że brak jest zasadności w kontynuowaniu 
realizacji zadań związanych z administracyjną częścią porozumienia na 
dotychczasowych zasadach. 
Realizowanie utrzymania bieżącego ulic w granicach administracyjnych Miasta 
Mława przez jeden podmiot jest wskazane i pożądane. 
Burmistrz Miasta Mława może zawrzeć porozumienie na następujących warunkach: 

• Porozumienie dotyczyć będzie jedynie praw i obowiązków wynikających 
z art 20 pkt 4 ustawy o drogach publicznych, tj. zakresu związanego z 
remontami oczyszczaniem urządzeń odwadniających oraz zimowym 
utrzymaniem. 

• Porozumienie będzie zawierać sposób i wysokość wynagrodzenia za realizację 
zadań. 

• Porozumienie zawierać będzie informację, że zadania realizowane będą przez 
Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MPDM Sp. z o.o., jako 
podmiot powołany do realizacji zadań własnych Miasta Mława. 

• Jako, że przepisy prawa obligują do publikacji planu zamówień porozumienie 
powinno zawierać wskazanie, że w ciągu 30 dni od uchwalenia budżetu 
przekazana zostanie decyzja, który chodnik i w jakim zakresie podlegać będzie 
gruntownemu remontowi. 

Po zapoznaniu się z pismem Zarząd Powiatu uznał, że należy zawrzeć porozumienie 
z Burmistrzem Miasta Mława w sprawie powierzenia bieżącego utrzymania, w tym 
zimowego, dróg powiatowych w obrębie granic Miasta Mława z uwzględnieniem 
powyższych warunków. 

20. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie porozumienia 
z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie 
granic Miasta. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 
w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych w obrębie granic Miasta i postanowił wnieść pod obrady III sesji. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia 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. 
Pan Cezary Kądrzycki - Sekretarz Powiatu poinformował, że w dniu 7 listopada 2018 
roku, Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 1086/2018 ogłosił otwarty konkurs 



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. W ogłoszonym konkursie, Zarząd Powiatu Mławskiego dopuścił możliwość 
złożenia ofert w następujących wariantach: 
a)Wariant 1 - Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia 
jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
powierzenie zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego 
w 2019 roku; 
b)Wariant 2 - Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia 
jednego punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz powierzenie zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu 
Mławskiego w 2019 roku. 
W dniu 19 listopada 2018r. Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 1099/2018 
powołał Komisję Konkursową, której zadaniem jest analiza i ocena ofert w oparciu o 
kryteria i skalę określoną w ogłoszeniu o konkursie. 
Termin składania ofert wskazany w ogłoszeniu - od 07.11.2018r. do 29.11.2018r. 
do godz. 16.00. Wpłynęły 3 oferty: 
1.Zaborskie Towarzystwo Naukowe ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy - oferta nie 
spełniła wymagań formalnych i nie została dopuszczona do oceny merytorycznej. 
2.Fundacja TOGATUS PRO BONO ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn - oferta 
spełniła wymagania formalne i merytoryczne. 
3.Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA ul. Sienna 45 lok. 5, 
00-121 Warszawa - oferta nie spełnia wymagań formalnych i nie została dopuszczona 
do oceny merytorycznej. 
Komisja Konkursowa zarekomendowała do realizacji zadania publicznego Fundację 
TOGATUS PRO BONO ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn KRS 0000403888 i 
proponuje przyznanie dotacji w kwocie 126 060,00 zł. na „Realizację zadania 
publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia dwóch punktów przeznaczonych na 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz powierzenie zadań z zakresu edukacji 
prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2019 roku", z zastrzeżeniem, 
że kwota: 
1) 120 120,00 zł. przeznaczona jest na powierzenia prowadzenia dwóch punktów 
przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu 
Mławskiego zgodnie z haromonogramem wskazanym w Ogłoszeniu Zarządu Powiatu 
Mławskiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1086/2018 z dnia 07.11.2018r. 
2) 5 940,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej na 
terenie Powiatu Mławskiego w 2019r. 
Pan Witold - Członek Zarządu zapytał: 
-jakie błędy formalne zawierały odrzucone oferty? 
- na j aką kwotę zostały złożone oferty? 
Pan Cezary Kądrzycki - Sekretarz Powiatu stwierdził, że w ocenie Komisji 
Konkursowej oferty były niekompletne i zostały odrzucone. W ogłoszeniu o konkursie 
zastrzeżono, że nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została 
złożona w stanie niekompletnym. Istnieje możliwość zapoznania się całą konkursową 
dokumentacją. 
Zarząd Powiatu rozstrzygnął otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 1086/2018 
Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 07.11.2018r. 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, poprzez wybór oferty Fundacji TOGATUS PRO BONO ul. Warmińska 
7/1, 10-544 Olsztyn, KRS 0000403888. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podj ął uchwałę Nr 19/2018. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 20/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Powiatu Mławskiego na 2018 r. 

23. 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 21/2018 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2018. 

24. Sprawy różne. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu poinformowała, że na następne 
posiedzenie Zarządu Powiatu przygotowywana zostanie autopoprawka do projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu budżetu powiatu mławskiego na 2019 
rok. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął czwarte posiedzenie Zarządu. 

2018 r. 
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Witold Okumski 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
17.12.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 4/2018 
z dnia 15.12.2018 roku 

Protokół 
z głosowan ia nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski.. 

Krystyna Zając JUtjkS.. 


