
Br. 0022.6.2018 
Protokół Nr 6/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 31 grudnia 2018 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 5/2018. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 5/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 20 grudnia 2018 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2018 r. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały. 
Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 572,80zł 
i dotyczy: 
1) Wniosku Dyrektora PCPR w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów 

i wydatków w wys. 21,92zł w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci 
w zawodowej rodzinie zastępczej środki z porozumień należy zwiększyć, zgodnie 
z zawartym porozumieniem z Miastem Warszawa. 

2) Wniosku Dyrektora PCPR w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów 
i wydatków w wys. 594,72zł w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci 
w zawodowej rodzinie zastępczej środki z porozumienia należy zmniejszyć, 
zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Działdowskim. 

Budżet po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 572,80 zł i dotyczy w/w 
przesunięć. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 25/2018 w przedmiotowej sprawie. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji 
0 dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu 
na rok 2018. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 26/2018 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2018. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2018 r. 
W związku z Uchwałą Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 7/2018 z dnia 6.12.2018 r. w 
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 r., Uchwałą Rady 
Powiatu Mławskiego Nr 11/15/2018 z dnia 7.12.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Mławskiego 
Nr 20/2018 z dnia 15.12.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu 
Mławskiego na 2018 r., Uchwałą Rady Powiatu Mławskiego Nr 111/22/2018 z dnia 
28.12.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 r. 
1 Uchwałą Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 25/2018 z dnia 31.12.2018 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok oraz wnioskami 
jednostek organizacyjnych powiatu - Zarząd Powiatu dokonał zmian 
w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków na rok 2018, podejmując uchwałę 
Nr 27/2018. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego 
Nr 895/2018 z dnia 19.01.2018r. w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i w latach następnych jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu. 



Zarząd Powiatu upoważnił Starostwo Powiatowe (umowa - telefony stacjonarne -
Orange S.A. w Warszawie, umowa na telefony stacjonarne ISDN) i Mławską Halę 
Sportową (umowa na dostawę energii - Energa Operator S.A.) do zaciągania 
zobowiązań w roku 2018 z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i latach 
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których 
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 28/2018. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego nr 
896/2018 z dnia 19.01.2018r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom 
jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań 
związanych z realizacja przedsięwzięć. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 29/2018 w sprawie zmiany uchwały Zarządu 
Powiatu Mławskiego Nr 896/2018 z dnia 19.01.2018r. w sprawie przekazania 
uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie 
zaciągania zobowiązań związanych z realizacja przedsięwzięć. 

8. 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 szóste posiedzenie Zarządu. 

Podpisy członków-Z 

Jerzy Rakowski 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska..... 

Witold Okumski 

Krystyna Zając 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
31.12.2018 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 6/2018 
z dnia 31.12.2018 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 31 grudnia 2018 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

• ? 

Jerzy Ryszard Rakowsk4 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski łb.-.r/*L. 

Krystyna Zając ........tó.4:..;. 


