
Br. 0022.5.2018 
Protokół Nr 5/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 20 grudnia 2018 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 4/2018. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 4/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 15 grudnia 2018 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie nagrody rocznej. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że Rada Społeczna 
SPZOZ na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2018 roku zawnioskowała o przyznanie 
nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Mławie w wysokości 300% miesięcznego wynagrodzenia. 
Rada Społeczna SPZOZ wnioskując o przyznanie nagrody wzięła pod uwagę 
następujące elementy: 
SPZOZ w Mławie w roku 2017 Zakład uzyskał dodatni wynik finansowy, nie 
posiadał zobowiązań wymagalnych, efektywnie realizował zadania i cele statutowe, 
w sposób przemyślany i racjonalny prowadził gospodarkę finansowo - zatrudnieniową 
i uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 
Ponadto Pan Przewodniczący Zarządu stwierdził, że dzięki działaniom Dyrektora 
SPZOZ w Mławie w ramach zadań inwestycyjnych wykonano między innymi: zakup 
sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania szpitala, zakup ambulansu 
typu Al do transportu chorych, wykonano i rozliczono zadanie inwestycyjne pn.: 
„Doposażenie sprzętu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Mławie", 
prowadzono prace związane z zadaniem pn.: „Kompleksowa informatyzacja Szpitala 
w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów". 
Na podstawie wniosku Rady Społecznej SPZOZ z dnia 17 grudnia 2018 roku Zarząd 
Powiatu przyznał Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Mławie nagrodę roczną za rok obrotowy 2017 w wysokości 300% 
miesięcznego wynagrodzenia, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 22/2018. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Dyrektorem Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Jacek 
Białobłocki - Dyrektor SPZOZ w Mławie złożył wypowiedzenie umowy o pracę 
w dniu 10.09.2018r. 
W uzgodnieniu z Panem Jackiem Białobłockim Zarząd Powiatu ustalił, że rozwiązanie 
umowy o pracę z dnia 6.02.2003r. nastąpi na dzień objęcia stanowiska Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie przez 
wyłonionego w konkursie dyrektora do 28 lutego 2019 roku. W przypadku 
nieskutecznego postępowania konkursowego istnieje możliwość przedłużenia umowy 
na dalszy okres tj. czasu skutecznego wyboru kandydata na dyrektora oraz przejęcia 
przez niego obowiązków. 
Zarząd Powiatu przyjął treść porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Mławskiego 
a Panem Jackiem Witoldem Białobłockim - Dyrektorem Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie, podejmując w tej sprawie uchwałę 
Nr 23/2018. 
Do zawarcia porozumienia Zarząd Powiatu upoważnił Pana Jerzego Rakowskiego 
oraz Pana Zbigniewa Markiewicza. 



Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu podziękował Panu Jackowi 
Białobłockiemu za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora SPZOZ w Mławie. 
Pan Jacek Białobłocki - Dyrektor SPZOZ w Mławie powiedział: „Z uwagi na 
szacunek do Pana Starosty, w poczuciu obowiązku i odpowiedzialności za szpital 
zgodziłem się na prośbę Pana Starosty do czasu wyboru nowego dyrektora SPZOZ 
administrować szpitalem. Jestem zmęczony i moja decyzja w sprawie rezygnacji 
z dyrektorowania szpitalem jest tym podyktowana. Zamierzam dalej pracować w 
SPZOZ w Mławie jako ordynator Oddziału Internistycznego, który jako jedyny 
przynosi zysk i utrzymuje szpital „na powierzchni". Chciałbym się zająć tylko 
i wyłącznie leczeniem ludzi." 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów 
jednostek oświatowych. 
Na wniosek Pani Bożeny Tomkiel - Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia Zarząd 
Powiatu ustalił dodatki motywacyjne dla dyrektorów jednostek oświatowych 
w powiecie mławskim na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku 
w następujących wysokościach: 
1. Izabela Wiśniewska 8% 
2. Aneta Zawadzka 10% 
3. Urszula Makowska 10% 
4. Stefan Wojnarowski 10% 
5. Stanisław Matyjasik 10 % 
6. Przemysław Kubiński 10% 
7. Jolanta Bem 8% 
8. Beata Mickiewicz 10% 
9. Ewa Wojtala 8%. 
W przedmiotowej sprawie podjął uchwałę Nr 24/2018. 

6. Analiza dodatków wchodzących w skład wynagrodzenia nauczycieli w 2018 roku. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
dodatki za wychowawstwo i opiekuna stażu są naliczane procentowo, zgodnie z 
Regulaminem określającym wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków 
do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
nauczycieli, wprowadzonym uchwałą nr XXVII/183/2009 Rady Powiatu Mławskiego 
z dnia 26.03.2009r. Zgodnie z zapisami regulaminu dodatek za wychowawstwo 
wynosi 3,5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym 
wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, co stanowi obecnie 
kwotę 98,84zł. Kolejny dodatek za pełnienie funkcji opiekuna stażu wynosi 2,5% 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem 
magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, co stanowi obecnie kwotę 70,60zł. 
Liczba wychowawstw i opiekunów stażu w roku szkolnym 2017/2018 
w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco: 
- ZS Nr 1 w Mławie - 4 (m-c I-YIII), 1 (m-c IX-XII), 
- ZS Nr 2 w Mławie - 1 (m-c I-VIII), 0 (m-c IX-XII), 
- ZS Nr 3 w Mławie - 2 (m-c I-VIII), 0 (m-c IX-XII), 
- ZS Nr 4 w Mławie - 2 (m-c I-VIII), 1 (m-c IX-XII), 
- 1 LO w Mławie - 1 (m-c I-VIII), 1 (m-c IX-XII), 
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie - 6 (m-c I-VIII), 7 (m-c IX-XII), 
- Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie - 1 (m-c I-VIII), 2 (m-c IX-XII), 
- Bursa Szkolna w Mławie - 0 (m-c I-VIII), 0 (m-c IX-XII). 
Łączny koszt dodatku za opiekuna stażu - 12 808,33zł. 
Łączny koszt dodatku za wychowawstwo- 135 434,92zł. 
Suma dodatków - 148 243,25zł. 



Biorąc pod uwagę planowane przez MEN podwyżki dla nauczycieli od 01 01 2019r 
a następnie od 01.01.2020r. w wys. 5%, spowoduje to również systematyczny wzrost 
w/w dodatków dla nauczycieli. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu stwierdziła, że jeśli chodzi o budżety 
szkół to 82% wydatków oświatowych stanowią wynagrodzenia i pochodne 
Pan Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta oznajmił, że spora część dzieci objęta jest 
nauczaniem indywidualnym (z różnych powodów) - to pociąga za sobą dodatkowe 
koszty. Zachodzi potrzeba przeprowadzenia szerszej analizy i dyskusji na temat 
wydatków oświatowych. 

7. Zapoznanie się z uchwałami Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego 
i Spraw Regulaminowych z dnia 19 grudnia 2018 roku: 

• Nr 6/2018 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu 
Mławskiego dot. zaopiniowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Mławskiego; 

• Nr 7/2018 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu 
Mławskiego dot. zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu 
Mławskiego na 2019 rok. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że Komisja Budżetu 
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych na posiedzeniu w dniu 
19 grudnia 2018 roku po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Komisji Rolnictwa 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego 
1 ransportu i Drog - jednogłośnie 5 głosami za postanowiła wydać pozytywną opinię 
do przedłożonego przez Zarząd Powiatu Mławskiego projektu uchwały Rady Powiatu 
Mławskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Mławskiego oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2019 rok 
W głosowaniach brało udział 5 członków Komisji obecnych na posiedzeniu. 

8. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego; 
• zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018;' 
• wydatków budżetu Powiatu Mławskiego, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady Powiatu 
Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady III sesji. 
Zaopiniowanie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Mławskiego oraz autopoprawek Nr: 1, 2, 3, 4, 5 do projektu budżetu powiatu 
mławskiego na 2019 rok. 

Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu przedstawiła autopoprawki do projektu 
Wie oletmej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego oraz autopoprawki 
Nr: 1, 2, 3, 4, 5 do projektu budżetu powiatu mławskiego na 2019 rok. 
Autopoprawki do projektu budżetu powiatu mławskiego na 2019 rok dot • 
- Autopoprawka Nr 1 - Na podstawie informacji Burmistrza Miasta Mława, zmniejsza 
się wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Dróg i zwiększa się dotację dla Miasta 
Mława w wysokości 300 000,00zł na bieżące utrzymanie dróg w obrębie granic 
miasta; 
- Autopoprawka nr 2 - Na podstawie informacji Burmistrza Miasta Mława, zmniejsza 
się wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym i zwiększa się dotację dla Miasta 
Mława w wysokości 50 000,00zł na porozumienie w sprawie powierzenia 
prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej; 
- Autopoprawka nr 3 - Na podstawie informacji Burmistrza Miasta Mława zwiększa 
się dochody z pomocy finansowej w wysokości 942 584,00zł na zadanie inwestycyjne 
pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic 

9. 



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 
u l Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława - Etap I"; 
- Autopoprawka nr 4 - Na podstawie informacji Burmistrza Miasta Mława,, zmniejsza 
się dochody z dotacji na bieżące funkcjonowanie Mławskiej Hali Sportowe] 
w wysokości 66 579,50zł tj. do wysokości planu na rok 2018; 
- Autopoprawka nr 5 - W związku z możliwością złożenia wniosku do Ministerstwa 
Infrastruktury o sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych przy realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę 
skrzyzowama 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", doprowadza się wydatki do poziomu możliwego 
dofmasowama do powyższego zadania inwestycyjnego. 
Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego 
na 2019 rok uwzględnia Autopoprawkę Nr: 1,2,3,4,5 do projektu uchwały budżetowe] 
Powiatu Mławskiego na 2019 rok. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w autopoprawkę do projektu Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego oraz autopoprawki Nr: 1, 2, 3, 4 5 do 
projektu budżetu powiatu mławskiego na 2019 rok i postanowił wnieść pod obrady III 
sesji. 

10. Sprawy różne. 
W punkcie tym nie było wniosków i pytań. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął piąte posiedzenie Zarządu. 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
21.12.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 5/2018 
z dnia 20.12.2018 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz 

r 
Jolanta Karpińska 

Witold Okumski 

Krystyna Zając JjUM.C... 

y 


