
Br. 0022.2.2019 
Protokół Nr 9/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 16 stycznia 2019 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dziewiąte 
posiedzenie Zarządu. Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dwóch 
dodatkowych punktów: 
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji planu rzeczowo-finansowego 
bieżącego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich w 2019 roku. 
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu 
Erasmus +. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie powyższych zmian 
w porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 8/2019. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 8/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 10 stycznia 2019 roku. 

3. Rozpatrzenie wniosku PUP w Mławie o zwiększenie planu finansowego jednostki na 
2019 rok o kwotę 45 328,03zł w związku z realizacją projektu nr RPMA.09.01.00-14-
8219/17 pn. „Aktywny III profil w powiecie mławskim". 
Pan Witold Żerański - Dyrektor PUP w Mławie poinformował, że w 2018 roku został 
zmniejszony plan finansowy na rok 2018 w związku z realizacją projektu 
konkursowego pn. „Aktywny III profil w powiecie mławskim" o kwotę 45 328,03zł 
dla Lidera projektu i o kwotę 196,26zł dla Partnera (pismo PUP nr FK.3011.56.2018 z 
dnia 10.12.2018r.) W/w kwoty zostały przekazane w wolne środki z możliwością 
wykorzystania w roku następnym - 2019. Zmniejszenie planu finansowego 
podyktowane było potrzebą prawidłowej i efektywnej realizacji projektu w całym jego 
okresie. Zmiany w projekcie uzyskały akceptację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych i dotyczyły przede wszystkim zmiany struktury oferowanego 
wsparcia finansowego dla jego uczestników. W celu sprawnej i prawidłowej realizacji 
projektu powstała potrzeba miedzy innymi rozdzielenia części szkoleń od zatrudnienia 
subsydiowanego i zorganizowania ich jako samodzielni formy, która będzie formą 
kończącą ścieżkę uczestnika w projekcie. Dotyczy to w szczególności szkoleń w 
zakresie profesjonalne obsługi klient, obsługi komputera i kasy fiskalnej z 
certyfikatem ESDL dla kobiet i w zakresie wózków widłowych dla mężczyzn. 
Partner Projektu nie wykorzystał w pełni otrzymanej na rok ubiegły dotacji ze 
względu na powstałe niewielkie oszczędności w trakcie jego realizacji w ramach 
szkoleń i na tę formę aktywizacji proponuje się przeznaczyć środki finansowe w 2019 
roku. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Pana Dyrektora PUP w Mławie 
wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego jednostki na 2019 rok o kwotę 
45 328,03zł w związku z realizacją projektu pn. „Aktywny III profil w powiecie 
mławskim". 

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie wprowadzenia 
do załącznika nr 1 Porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego 
utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta na rok 2019 - zadania 
związanego z remontem chodnika w ciągu ulicy Napoleońskiej, stanowiącej drogę 



powiatową Nr 2374W na odcinku od km 1+183 do km 1+896 o wartości 
130 000,00 złotych. 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwrócił się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o rozpatrzenie propozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w 
zakresie wprowadzenia zmiany w punkcie 4 „Rezerwa na remonty ulic i chodników" 
Załącznika Nr 1 do Porozumienia określającego plan rzeczowo-finansowy bieżącego 
utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Mława w 2019 roku, poprzez 
przyjęcie do tego planu zadania związanego z remontem chodnika w ciągu ulicy 
Napoleońskiej, stanowiącej drogę powiatową nr 2374W na odcinku od km 1+183 do 
km 1+896 o wartości 130 000,00 złotych. 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie powiedział: „Najbardziej zależy 
nam na wykonaniu remontu ulicy Napoleońskiej odcinka o długości ok. 330 metrów 
od skrzyżowania z ulicą Nową do skrzyżowania z ulicą 30 LWP. Ok. 4 lat temu na 
ulicy Napoleońskiej był wykonywany remont nawierzchni z jednoczesnym 
ustawieniem nowego krawężnika. Ponadto w latach ubiegłych był wykonany remont 
chodnika po stronie lewej od skrzyżowania z ulicą Nową w kierunku dawnych 
PZGS-ów. W między czasie wykonano wiele przyłączy kanalizacyjnych 
i komunikacyjnych w związku z powyższym stan techniczny chodnika uległ dużemu 
pogorszeniu. Prawa strona chodnika kwalifikuje się do remontu. Potrzeb na terenie 
Miasta Mława jest znacznie więcej - naprawy wymagają nawierzchnie ulic: Nowej 
(400 metrów), Szpitalnej (400 metrów), Nowowiejskiej (470 metrów), Podmiejskiej 
(300 metrów), Szreńskiej (350 metrów). Nie wiemy czy zostaną środki, które są 
przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg po okresie zimowym. 
W roku bieżącym będzie wykonany remont lewej strony chodnika przy ul. Szreńskiej 
(350 metrów). Umowa z Wykonawcą została podpisana 13 grudnia 2018 roku, termin 
wykonania - 150 dni od daty podpisania umowy. Miasto Mława będzie wykonywało 
kanalizację sanitarną, która będzie przebiegała na początku po stronie prawej chodnika 
a w późniejszym odcinku przejdzie na stronę lewą. W związku z powyższym 
proponuję wstrzymanie remontu chodnika do czasu zakończenia prac podziemnych 
związanych z ułożeniem kanalizacji sanitarnej". 
Pan Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta powiedział: „Nie będzie prowadzonych 
żadnych prac podziemnych po prawej stronie chodnika ul. Szreńskiej - od Kalkówki 
w kierunku ogródków działkowych. Należy zapewnić pieszym bezpieczne dojście do 
ogródków działkowych. Trzeba się nad tym się zastanowić, ponieważ odcinek jest 
niebezpieczny z uwagi na zwiększony ruch w kierunku ogródków działkowych 
w okresie od wiosny do jesieni." 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu powiedział: „Jeśli chodzi o ul. Szreńską -
zakres robót został określony, przetarg się odbył i umowa została podpisana. Wypadki 
śmiertelne zdarzają się również na innych odcinkach z powodu braku chodnika przy 
bardzo ruchliwych drogach. Takich niebezpiecznych odcinków jest więcej na terenie 
powiatu mławskiego np. w Dozinach. Po zdiagnozowaniu stanu dróg po zimie, należy 
się zastanowić jakie prace remontowe na drogach należy przeprowadzić w roku 
następnym. Ludzie tego od nas oczekują." 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do załącznika nr 1 Porozumienia z 
Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie 
granic Miasta na rok 2019 - zadania związanego z remontem chodnika w ciągu ulicy 
Napoleońskiej, stanowiącej drogę powiatową nr 2374W na odcinku od km 1+183 do 
km 1+896 o wartości 130 000,00 złotych. 



5. Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy 
Burmistrza Miasta Mława - zmiana sposobu użytkowania istniejących dwóch 
budynków produkcyjno-usługowo-gospodarczych dla rolnictwa na: 

- usługową - mechanika pojazdowa, naprawa pojazdów oraz maszyn; 
- handlowo-usługową z częścią socjalną. 

Nr ewid. działki 900/1 Mława ul. Nowowiejska. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji planu rzeczowo-finansowego 

bieżącego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich w 2019 roku. 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie powiedział: „Pomijając inwestycje 
wydatki na utrzymanie dróg powiatowych przedstawiają się następująco: 
- bieżące utrzymanie dróg - 1 300 000,00 zł (blisko 100% wzrost w stosunku do lat 
ubiegłych); 
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych - 200 000,00 zł; 
- zimowe utrzymanie dróg - 600 000,00 zł (w tym 80 000,00zł na zakup soli, z czego 
wydatkowano 60 000,00 zł); 
- odnowa nawierzchni bitumicznej - 500 000,00 zł. 
Są odcinki dróg, które już w latach ubiegłych wymagały ułożenia nakładki np. 
odcinek od Drzazgi w kierunku Sławęcina od Parku Krajobrazowego, odcinek od 
Dalni do Drogiszki oraz odcinek od Bońkowa Kościelnego do Rudowa. 
Od miesiąca grudnia do chwili obecnej na drogi wysypane zostało ok. 1800 ton 
mieszanki solnej." 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu powiedział: „Warunki dla dróg nie są dobre 
- mamy przemarzanie i przechodzenie przez temperaturę 0°. Efekty tej pogody 
zobaczymy dopiero wiosną. Problemów po zimie na pewno nie będzie mało. 
Chciałbym wrócić do kwestii o której już rozmawialiśmy - na wniosek Komisji 
Bezpieczeństwa, Transportu i Dróg oraz Pana Dyrektora PZD w Mławie został 
przyjęty do realizacji programu utrzymywania rowów przydrożnych w szczególności 
ich odkrzaczanie. Efekty realizacji tego programu są bardzo widoczne. Przy tym stanie 
zasobów sprzętowych jakie posiada PZD w Mławie nie bardzo jest możliwe 
dokończenie tego programu. Jeżeli nie zostanie zakupiony ciągnik i kosiarka bijakowa 
to część rowów przydrożnych pozostanie w takim stanie jakim jest. Jeśli pojawią się 
środki finansowe wnoszę, żeby Zarząd Powiatu miał to na uwadze. Ten program jest 
słuszny i jego realizacja powinna być na terenie całego powiatu dokończona". 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu powiedział: „Wspólnie z Panem 
Dyrektorem PZD w Mławie objechaliśmy kilka dróg powiatowych. Te odkrzaczanie 
ma duży wpływ na zimę. Śnieg jest zatrzymywany tam, gdzie są krzaki i utrzymanie 
tej drogi jest trudniejsze. Należy też się zastanowić, czy nie ogłosić przetargu na 
częściowe wykonanie tego zadania przez firmy zewnętrzne." 
Na wniosek Pana Leszka Ślubowskiego - Dyrektora PZD w Mławie Zarząd Powiatu 
podjął uchwałę Nr 40/2019 w sprawie przyjęcia do realizacji planu rzeczowo-
finansowego bieżącego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich w 2019 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 
zadania pn. „Wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji, Mława 
ul. Wyspiańskiego 8A". 
Zarząd Powiatu powołał Komisję Przetargową do przygotowania i prowadzenia 
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. 
„Wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji, Mława ul. Wyspiańskiego 
8A" w następującym składzie: 



1. Zbigniew Markiewicz - Przewodniczący Komisji 
2. Cezary Kądrzycki - Członek Komisji 
3. Dariusz Makowski - Członek Komisji 
4. Waldemar Borowski - Członek Komisji 
5. Jolanta Gołębiewska - Sekretarz Komisji. 
Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym jest Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury, w zakresie merytorycznym Dyrektor Wydziału Komunikacji. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu powiedział: „Przeprowadzka do 
nowego budynku Wydziału Komunikacji nie nastąpi wcześniej jak w kwietniu. Dla 
tego budynku potrzebny jest czas, ponieważ mur musi wyschnąć, żeby można było 
ustawić sprzęt i wprowadzić ludzi". 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 41/2019. 

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Mława o odstąpienie od odwołania 
darowizny nieruchomości położonej przy ul. Olsztyńskiej. 
Pan Stanisław Michaluk - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami powiedział : „Pan Sławomir Kowalewski - Burmistrz Miasta 
Mława zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o odstąpienie od odwołania 
darowizny działek nr 2834/3, 2834/5, 2834/8, położonych w Mławie przy 
ul. Olsztyńskiej. Działki zostały wydzielone z nieruchomości nr 2834/2, którą Powiat 
Mławski darował Miastu Mława na podstawie umowy darowizny z dnia 16.10.2009r. 
Rep. A. Nr 3319/2009, na cel publiczny określony w art, 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. 
zm.) tj. na budowę, utrzymanie oraz wykonywanie robót budowlanych dróg 
publicznych, obiektów i urządzeń transportu publicznego. 
Zgodnie z § 3 umowy darowizny w przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten 
cel darowizna podlega odwołaniu. Części drogi gminnej ul. Olsztyńskiej, położone na 
działkach nr 2834/3, 2834/5, 2834/8, zostały pozbawione dotychczasowej kategorii 
drogi gminnej na podstawie uchwał Nr XII 13/2015 Rady Miasta Mława z dnia 
29 września 2015r. oraz Nr XXII/272/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września 
2016 roku poprzez wyłączenie zużytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta 
Mława. Uchwały zostały podjęte po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Analiza przeprowadzona przez Burmistrza Miasta Mława, zarządzającego gminną 
drogą publiczną ul. Olsztyńską, uzasadnia zmniejszenie szerokości pasa drogowego 
ul. Olsztyńskiej i wykorzystanie wydzielonych z niego działek na powiększenie 
przyległych nieruchomości. Zamierzeniem Miasta Mława jest sprzedaż działek 
nr 2834/3 9 (0,0009ha), 2834/5 (0,0512ha), 2834/8 (0,0021ha) na poprawienie 
warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości nr 2756/2. 
Działki zostały wyznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Cena 
wynikająca z wartości jaką określił biegły - ok. 61 000,00zł. 
Zarząd Powiatu V kadencji zajmował się tą sprawą, rozważał propozycje odwołania 
tej darowizny, natomiast w ostateczności pozostawił tą sprawę nie do końca 
rozwiązaną. Zatem istnieją dwie możliwości - odstąpienie od odwołania darowizny 
albo odwołanie darowizny". 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu powiedział: „Teoretycznie gdybyśmy 
przejęli działki pewnie poszlibyśmy w kierunku ich sprzedaży. Należałoby wówczas 
przeprowadzić całą procedurę a to wiąże się z czasem. Dobrze byłoby znaleźć 
„salomonowe" rozwiązanie." 
Pan Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta powiedział: „Mam taką propozycję, ażeby 
środki, które Pan Burmistrz Miasta Mława uzyska ze sprzedaży nieruchomości 
przekazał na wykonanie dokumentacji technicznej ul. Nowej." 



Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu powiedziała: „Mam podobną propozycję, 
tylko inny cel. Na Mławską Halę Sportową brakuje nam 61 000,00zł". 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu powiedział: „W takich przypadkach 
do tej pory było tak praktykowane, że powiat odstępował od odwołania darowizny. 
Zatem uważam, że należy dalej iść w tym kierunku i prowadzić rozmowy 
z Burmistrzem Miasta Mława, żeby te pieniądze do budżetu powiatu wróciły. 
Nie unikniemy modernizacji ulicy Nowej, ponieważ jest ona w złym stanie 
technicznym. Prezesi LG Electronics zwracają również na to uwagę. 
Na spotkaniu z Wojewodą Mazowieckiem uzyskałem informację, że jeśli chodzi 
0 budowę dróg priorytetem są drogi dojazdowe do dzielnic przemysłowych. 
Na ul. Nowej została wykonana kanalizacja, natomiast należy również przeprowadzić 
odwodnienie. Tą ulicą jeździ ciężki sprzęt, droga jest popękana a mieszkańcy skarżą 
się na duże uciążliwości. Musimy stworzyć warunki, żeby dzielnica przemysłowa 
Miasta Mława się rozwijała". 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu powiedział: „Na terenach inwestycyjnych 
muszą być prowadzone działania, które sprzyjałyby inwestorom w rozwijaniu się. 
Infrastruktura musi być na tyle dobra by zachęcała również nowych inwestorów do 
działania. Takich dróg jak ulica Nowa jest o wile więcej na naszym terenie. Na wielu 
odcinkach skala zaniedbań jest ogromna. W pełni popieram, żeby środki finansowe ze 
sprzedaży nieruchomości zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji 
technicznej ul. Nowej. Żeby mieszkańcy chcieli osiedlać się w naszym powiecie to 
tereny muszą być proinwestycyjne. Uważam, że należy zorganizować posiedzenie 
Zarządu Powiatu poświęcone wyłącznie tematyce drogowej". 
Zarząd Powiatu opowiedział się za odstąpieniem od odwołania darowizny 
nieruchomości położonej w Mławie przy ul. Olsztyńskiej, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działki gruntu nr: 2834/3, 2834/5, 2834/8. Uznał, że należy prowadzić 
działania w kierunku pozyskania środków od Miasta Mława ze sprzedaży w/w 
nieruchomości i przekazania ich na wykonanie dokumentacji technicznej związanej 
z planowanym remontem - modernizacją drogi powiatowej - ul. Nowa. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Mławie. 
Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 42/2019. 
Termin składania ofert - do 7 lutego 2019 r. Konkurs przeprowadzi komisja 
konkursowa, która zostanie powołana przez Zarząd Powiatu Mławskiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla p.o. Dyrektora 
1 Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. 
Zarząd Powiatu ustala się dodatek funkcyjny dla Pani Marii Luberadzkiej-Cobas na 
czas pełnienia obowiązków dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mławie od dnia 1 lutego 2019 r., podejmując w tej sprawie uchwałę 
Nr 43/2019. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji dla szkół publicznych 
i niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki oraz dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny 
lub nauki w roku budżetowym 2019 w Powiecie Mławskim. 
Zarząd Powiatu określił miesięczną wysokość dotacji: 
1. na ucznia szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub 

nauki, kształcącego się w zawodzie technik administracji, technik bezpieczeństwa 
i higieny pracy w kwocie: 233,14 zł. 



2. na ucznia szkoły niepublicznej, w której realizowany 
jest obowiązek szkolny lub nauki w kwocie: 
1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 
• Uczeń zasadniczej szkoły zawodowej - 624,74 zł. 
• Uczeń zasadniczej szkoły zawodowej młodociany pracownik - 529,12 zł. 
2) Liceum Ogólnokształcące - 510,00 zł. 

3. na ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w których nie 
jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki w kwocie: 
1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w systemie zaocznym: 82,87 zł. 
2) Szkoła Policealna dla Dorosłych: 

a) dla ucznia szkoły policealnej kształcącego się w zawodzie technik 
administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 110,20 zł. 

b) dla ucznia szkoły policealnej kształcącego się w zawodach innych niż 
technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 169,38 zł. 

c) dla ucznia szkoły policealnej kształcącego się w zawodach medycznych -
451,71 zł. 

3) Szkoła Policealna Medyczna dla Młodzieży - 629,30 zł. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 44/2019. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu 
Erasmus +. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie przez: 
1) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie ul. Zuzanny Morawskiej 29, 06-500 Mława, 
2) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie ul. Zuzanny Morawskiej 29 B, 06-500 Mława, 
3) Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie im. Obrońców Mławy z września 1939 r. w Mławie, 
ul. Warszawska 44, 06-500 Mławie 
do programu Erasmus +, obszar Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 
1 Mobilność uczniów, polegającego na organizacji praktyk zagranicznych w celu 
podniesienia kompetencji zawodowych uczniów, którego Operatorem jest Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus + w Warszawie. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 45/2019. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Mławie, 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Urszuli Makowskiej - Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie ul. Zuzanny Morawskiej 29, 06-500 Mława do 
dokonywania w imieniu Powiatu Mławskiego czynności związanych z aplikowaniem i 
realizacją projektu w ramach programu Erasmus +, obszar Kształcenie i Szkolenia 
Zawodowe, Akcja 1 Mobilność uczniów, polegającego na organizacji praktyk 
zagranicznych w celu podniesienia kompetencji zawodowych uczniów, którego 
Operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja Programu 
Erasmus + w Warszawie, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 46/2019. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Nr 2 ul. Zuzanny Morawskiej 29 B, 06-500 Mława. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Anecie Zawadzkiej - Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie do dokonywania w imieniu Powiatu Mławskiego 
czynności związanych z aplikowaniem i realizacją projektu w ramach programu 
Erasmus +, obszar Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność uczniów, 
polegającego na organizacji praktyk zagranicznych w celu podniesienia kompetencji 
zawodowych uczniów, którego Operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
-Narodowa Agencja Programu Erasmus + w Warszawie, podejmując w tej sprawie 
uchwałę Nr 47/2019. 



15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z września 1939 r. w Mławie, 
ul. Warszawska 44, 06-500 Mława. 
Zarząd Powiatu udzielił Panu Stanisławowi Matyjasikowi - Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z września 1939 r. w Mławie do dokonywania w 
imieniu Powiatu Mławskiego czynności związanych z aplikowaniem i realizacją 
projektu w ramach programu Erasmus +, obszar Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, 
Akcja 1 Mobilność uczniów, polegającego na organizacji praktyk zagranicznych w 
celu podniesienia kompetencji zawodowych uczniów, którego Operatorem jest 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja Programu Erasmus + 
w Warszawie, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 48/2019. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. 
Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z 
zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku, podejmując w tej 
sprawie uchwałę Nr 49/2019. 
Konkurs ma na celu wsparcie lub powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji 
zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno - fizycznego powiatu mławskiego, 
zaspokajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia 
mieszkańców, a w szczególności promowania zdrowego stylu życia, przeciwdziałania 
patologiom społecznym, zapewniania edukacji zdrowotnej przede wszystkim dzieci i 
młodzieży, zagospodarowania ich czasu wolnego. 
Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w Powiecie 
Mławskim w 2019 roku następujące zadania w zakresie upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu: 
Zadanie 1 
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach 
sportowych, w tym organizacja obozów sportowych i wyjazdów szkoleniowych. 
Zadanie 2 
Organizacja imprez i zawodów sportowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim 
i ogólnopolskim. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. 
Zarząd Powiatu ogłosił nabór dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej 
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku, 
podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 50/2019. 

18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZOW w Mławie o dokonanie zmian w planie 
finansowym jednostki na 2019 rok. 
Pani Joanna Tańska - Dyrektor ZOW w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 
2019 rok: 
- zmniejszenie działu 852, rozdziału 85205 § 4210, § 4300 - 7 890,00zł 
- zwiększenie działu 852, rozdziału 85205 § 4010, § 4110, § 4120 - 7 890,00zł 
Ponadto poinformowała, że wynagrodzenia specjalistów zatrudnionych 
w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Mławie są niższe niż w innych branżach np. 
oświacie, ochronie zdrowia, co powoduje rezygnację z pracy osób zatrudnionych na 
etatach psychologa, pracownika socjalnego, pedagoga i księgowej. W 2016 roku 



w pracy w placówce zrezygnowało 6 specjalistów, w 2017 5 specjalistów, natomiast w 
2018 roku 3 specjalistów. 
Przesunięte środki jednostka planuje przeznaczyć na zwiększenie wynagrodzeń dla 
osób zatrudnionych w jednostce. Wojewoda Mazowiecki wyraził zgodę na 
podwyższenie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń z 2,3% do poziomu 5%. 
Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do wniosku, wyrażając zgodę na 
dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2019 o które wnioskuje Pani 
Joanna Tańska - Dyrektor ZOW w Mławie. 

19. 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 dziewiąte posiedzenie Zarządu. 

Podpisy członków Zarządu: 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
17.01.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 9/2018 
z dnia 16.01.2019 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski .......T^l... 

Zbigniew Markiewicz ;>,... 

Jolanta Karpińska ,.f± 

Witold Okumski 

Krystyna Zając 


