
Br. 0022.1.2019 
Protokół Nr 7/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 4 stycznia 2019 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 6/2018. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 6/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 31 grudnia 2018 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia przedstawiciela do sprawowania nadzoru 
merytorycznego w drogach przekazanych porozumieniem Miastu Mława. 
Pan Dariusz Makowski - Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury przedstawił 
projekt uchwały w/w sprawie. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu zapytał: 
- czy treść projektu uchwały była uzgadniana z Panem Leszkiem Ślubowskim -
Dyrektorem PZD w Mławie? 
Pan Dariusz Makowski - Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury poinformował, 
że osoby do sprawowania nadzoru merytorycznego w drogach przekazanych 
porozumieniem Miastu Mława były wytypowane w uzgodnieniu z Panem Leszkiem 
Ślubowskim - Dyrektorem PZD w Mławie. 
Zarząd Powiatu upoważnił Pana Dariusza Makowskiego - Zastępcę Dyrektora 
Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie, przy udziale 
przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg - Piotra Kowalskiego i Dariusza Hana 
oraz przedstawiciela Starostwa Powiatowego - Jolanty Gołębiewskiej do sprawowania 
nadzoru merytorycznego nad realizacją powierzonych zadań nad drogami 
powiatowymi przekazanymi Miastu Mława, mocą Uchwały Nr 111/19/2018 Rady 
Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie porozumienia z Miastem 
Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic 
miasta. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 30/2019. 
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą do końca 2019 roku. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym robót na 
drogach powiatowych zamiejskich w 2018 roku. 
Na wniosek Pana Leszka Śłubowskiego - Dyrektora PZD w Mławie Zarząd Powiatu 
dokonał zmian w Uchwale Nr 899/2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 
31.01.2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu rzeczowo - finansowego 
bieżącego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich w 2018 roku: 

• poz. II.4. „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 I" zmniejszenie 
o kwotę: 942 584,00 zł - środki Gminy Miasta Mława, wartość zadania po 
zmianach: 942 584,86 zł. 

W wyniku przyjęcia w/w zmian ogólna kwota planu na 2018 r. ulega zmniejszeniu 
i wynosi 22 187 979,40 zł. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 31/2019. 



5. Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy Wójta 
Gminy Strzegowo - zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na 
mieszkalny, nr ewid. działki 160/1 Sułkowo Polne. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora I LO im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. 
Zarząd Powiatu powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie wicedyrektorowi Pani 
Marii Luberadzkiej-Cobas na okres od dnia 2 stycznia 2019 roku do czasu wyłonienia 
nowego dyrektora w drodze konkursu, nie dłużej jednak niż na okres 10 miesięcy, 
podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 32/2019. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki 
Dyrektora I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 33/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
pełniącemu obowiązki Dyrektora I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie dodatku funkcyjnego dla pełniącego obowiązki 
Dyrektora I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. 
Zarząd Powiatu ustalił dodatek funkcyjny dla p.o. Dyrektora Pani Marii Luberadzkiej-
Cobas w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie od dnia 1 lutego 2019 roku 
w wysokości 1760,00 zł, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 34/2019. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie dodatku motywacyjnego dla pełniącego obowiązki 
Dyrektora I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. 
Zarząd Powiatu ustalił dodatek motywacyjny dla p. o. Dyrektora Pani Marii 
Luberadzkiej-Cobas na okres od dnia 2 stycznia 2019 roku do czasu wyłonienia 
nowego dyrektora w drodze konkursu, nie dłużej jednak niż na okres 10 miesięcy, 
w wys. 10%, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 35/2019. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do wystawiania faktur Vat. 
Zarząd Powiatu upoważnił Panią Marię Luberadzką - Cobas do wystawiania faktur 
Vat o symbolu ILO z tytułu sprzedaży towarów i usług w zakresie: najmu, dzierżawy, 
kosztów przenoszonych na osoby trzecie (media), kształcenia i wychowania 
w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz usług ściśle z tymi usługami 
związanymi, ruchomych środków trwałych, złomu. Pełnomocnictwo zostało udzielone 
na okres pełnienia obowiązków Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 36/2019. 

11. Sprawy różne. 
Pan Cezary Kądrzycki - Sekretarz Powiatu poinformował, iż z dniem 1 stycznia 
2019 roku udostępniona została, jednostkom samorządu terytorialnego możliwość 
elektronicznego przekazywania aktów prawnych do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
i Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego poprzez moduł 
komunikacyjny e-Nadzór. 
Akty prawne przekazywane do RIO tworzone będą przy użyciu tych samych narzędzi 
co akty przekazywane celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. 
Akty oraz pismo przewodnie podpisywane jest podpisem elektronicznym. Nie ma już 
konieczności ich drukowania i przekazywania wersji papierowej w tradycyjny sposób 
tj. za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
Starostwo Powiatowe w Mławie zamierza przystąpić do systemu e-Nadzór. 
W związku z powyższym podjęte uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego będą 
podpisywane i przesyłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej elektronicznie. 
Jeśli przepisy prawne na to pozwolą Zarząd Powiatu upoważni Pana Jerzego 
Rakowskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu do podpisywania elektronicznego 
uchwał Zarządu Powiatu Mławskiego. 



Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął siódme posiedzenie Zarządu. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Rakowsl 

Zbigniew Markiewicz .'. 

Jolanta Karpińska '.(,%• ••• 

Witold Okumski './..•?.-./.<.. 

Krystyna Zając 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
04.01.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 7/2018 
z dnia 04.01.2019 roku 

Protokół 
z glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski f j . 

Krystyna Zając 

/ 


