
Br. 0022.1.2019 
Protokół Nr 8/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 10 stycznia 2019 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 7/2019. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 7/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 4 stycznia 2019 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Patronatem Honorowym 
Starosty Mławskiego spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z Powiatu 
Mławskiego organizowanego przez Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera 
działające w strukturach Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym Starosty 
Mławskiego spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z Powiatu Mławskiego 
organizowanego przez Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działające w 
strukturach Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Podczas spotkania przedstawiona 
zostanie działalność Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Warmińsko-Mazurskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a zaproszeni eksperci z instytucji wspierających 
mazowieckich przedsiębiorców przybliżą aktualnie dostępne możliwości wsparcia 
działalności gospodarczej. Spotkanie zostanie zorganizowane w ustalonym terminie 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 37/2019. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Patronatem Honorowym 
Starosty Mławskiego konkursu „Niezwykły uczeń" organizowanego przez „Fundację 
Edu - Inicjatywa" z siedzibą w Susku oraz współorganizowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Sierpcu. 
Pan Dariusz Makowski - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformował, 
że Fundacja Edu - Inicjatywa zwróciła się z prośbą o objecie patronatu honorowego 
przez Starostę Mławskiego konkursu „Niezwykły uczeń" współorganizowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Sierpcu, którego gala finałowa odbędzie się 10 maja 2018 r w 
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół z 
terenu podregionu ciechanowsko-płockiego województwa mazowieckiego. Celem 
konkursu jest promocja współpracy zamiast konkurencji, nagrodzenie kreatywnego 
myślenia, współpracy, zasad fair play oraz wspieranie uczniów w stawaniu się 
osobami, dla których podążanie za marzeniami, rozwijanie pasji, a nie spełnianie 
oczekiwań rodziców i otoczenia, są podstawą wszelkich wyborów do dojrzałego i 
odpowiedzialnego życia. 
Zarząd Powiatu uznał, że w/w projekt uchwały wróci pod obrady Zarządu Powiatu po 
zapoznaniu się z opinią dyrektorów szkół oraz Pani Bożeny Tomkiel - Dyrektora 
Wydziału Edukacji i Zdrowia w przedmiotowej sprawie. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury konkursowej na stanowisko 
Dyrektora I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. 
Pan Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta przedstawił projekt uchwały 
w przedmiotowej sprawie. 
Poinformował, że stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę, 
zaś kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu! 



W związku z planowanym wszczęciem procedury konkursowej w najbliższym czasie 
pod obrady Zarządu Powiatu trafią projekty uchwał Zarządu Powiatu Mławskiego w 
następującej w sprawie: 
- ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. 
St. Wyspiańskiego w Mławie; 
- powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora 
I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Mławie; 
- zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły; 
- powierzenia stanowiska Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. 
St. Wyspiańskiego w Mławie. 
Komisja konkursowa będzie pracowała w 15 osobowym składzie: 
- czterech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę; 
- czterech przedstawicieli Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie -
Delegatura w Ciechanowie; 
- dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej; 
- dwóch przedstawicieli rady rodziców; 
- po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych (ZNP , MKPO 

NSZZ „Solidarność i Komisja Zakładowa WZZ „Solidarność-Oświata). 
Zdaniem Pana Witolda Okumskiego - Członka Zarządu w dniu dzisiejszym Zarząd 
Powiatu powinien w pierwszej kolejności podjąć uchwałę w sprawie ogłoszenia 
konkursu na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. 
St. Wyspiańskiego w Mławie. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia do 
procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora I LO im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Mławie jest uchwałą wyłącznie intencyjną i nie wymogu jej podjęcia. 
Pani Bożena Potrzuska - Radca Prawny stwierdziła, że podjęcie uchwały 
w w/w sprawie przesądza i daje sygnał o uruchomieniu procedury konkursowe]. 
W łatach poprzednich przed ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora szkoły 
Zarząd Powiatu podejmował uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury 
konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. Biorąc pod uwagę dotychczas 
stosowaną praktykę oraz względy etyczne i proceduralne podjęcie uchwały 
w przedmiotowej sprawie jest zasadne. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu oznajmił, że podjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia do procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora I LO im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Mławie było zasadne w latach poprzednich. W ubiegłym 
roku przepisy uległy zmianie i jedynym sposobem wyłonienia dyrektora szkoły jest 
ogłoszenie konkursu bez możliwości przedłużenia tego okresu. 
Zarządu Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 38/2019 w sprawie przystąpienia do 
procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora I LO im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Mławie 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym. 
Pan Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta poinformował, że w związku 
z uruchomieniem procedury konkursowej nie będzie powoływanego wicedyrektora 
w I LO w Mławie. 
Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVII/183/2009 z dnia 
26 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość 
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli oraz wynagradzania 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli 
istnieje możliwość zwiększenia dodatku funkcyjnego dla Pani Marii Luberadzkiej -
Cobas pełniącej obowiązki Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mławie 1 lutego 2019 roku z kwoty 1760,00 zł do 2 250,00zł 
w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków. 



6. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania budżetu na rok 2019. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 39/2019 w sprawie wykonywania budżetu na rok 

7. 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 ósme posiedzenie Zarządu. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Rakowski 

Zbigniew Mark 

Jolanta Karpińs 

Witold Okumski 7.//J. 

Krystyna Zając 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
11.01.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 8/2018 
z dnia 10.01.2019 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2019 roku 

Uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie przystąpienia do procedury konkursowej 
na stanowisko Dyrektora I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie została podjęta 
3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym. 
Pozostałe uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 
W głosowaniu brało udział 4 Członków Zarządu Powiatu obecnych na posiedzeniu. 

Podpisy członków Zarządu: 

Krystyna Zając 


