
Br. 0022.4.2019 
Protokół Nr 11/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 1 lutego 2019 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył jedenaste 
posiedzenie Zarządu. Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego 
punktu: 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany 
w porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 10/2019. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 10/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 25 stycznia 2019 roku. 

3. Zapoznanie się ze zmianami w planie finansowym Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na 2018 rok. 
Zarząd Powiatu zapoznał się ze zmianami w planie finansowym Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na 2018 rok, których treść 
przedstawiła Pani Katarzyna Miłobędzka - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji 
i Zdrowia. 

4. Zapoznanie się z pismem mieszkańców miejscowości Rochnia (Kolonia) i Liberadza 
o podjęcie działań mających na celu wybudowanie chodnika dla pieszych przy drodze 
powiatowej relacji Mława-Szreńsk w miejscowości Rochnia (Kolonia) i Liberadz. 
Pan Leszek Slubowski - Dyrektor PZD w Mławie powiedział: „W dniu 29 stycznia 
2019 roku do Starostwa Powiatowego w Mławie wpłynęło pismo mieszkańców 
miejscowości Rochnia (Kolonia) i Liberadza o podjęcie działań mających na celu 
wybudowanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej relacji Mława-Szreńsk 
w miejscowości Rochnia (Kolonia) i Liberadz (od skrzyżowania drogi Turza-
Liberadz). Pismo zostało przekierowane według właściwości do PZD w Mławie 
Do wykonania jest odcinek ok. 800 metrów długości chodnika. Na tym odcinku 
należałoby również wykonać kanalizację deszczową. Biorąc pod uwagę średnie ceny z 
przetargów przyjmuje się koszt wykonania kanalizacji deszczowej w granicach -
500 000,00zł-650 000,00zl oraz chodnika wraz z poszerzeniem jednostronnym -
448 000,00zł. Zadanie możliwe jest do wykonania w ramach zgłoszenia. Zachodzi 
konieczność wystąpienia do Przedsiębiorstwa Wody Polskie o zrzut wody opadowej. 
Nie jest wymagana decyzja środowiskowa". 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu powiedział: „Na drodze powiatowej relacji 
Mława-Szreńsk znajduje się bardzo niebezpieczny łuk wraz ze skrzyżowaniem drogi 
relacji Mława-Radzanów oraz droga boczna w kierunku Lipowiec Kościelny. 
Widoczność na łuku jest mocno ograniczona. Na tej drodze pewne możliwe prace 
zostały już wykonane: został zamontowany znak z ograniczeniem prędkości, pas 
zwalniający na jezdni oraz lustro. O bezpieczne rozwiązanie komunikacyjne na tym 
odcinku postulują również mieszkańcy Gminy Radzanów. Dla mnie całościowe ujęcie 
realizacji tego zadania poprzez budowę ronda, przy wsparciu środków zewnętrznych 
byłoby najlepszym rozwiązaniem." 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie powiedział: „Biorąc pod uwagę 
zasadność wydatkowania środków finansowych jestem przeciwny rozwiązaniom 
doraźnym. Technicznie istnieje możliwość wybudowania ronda wraz z chodnikiem dla 
pieszych. W planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Szreńsk należy 
zabezpieczyć grunty pod rondo." 



Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu powiedział: „Jest to temat ważny i 
wymaga dużego przemyślenia. Należy opracować dokumentację techniczną i poczynić 
starania o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę ronda wraz z chodnikiem. 
W realizacji tej inwestycji udział swój powinny mieć również samorządy gminne." 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie powiedział: „Powyższe zadanie 
inwestycyjne na pewno wpisywałoby się w program tzw. „dawnej schetynówki". 
Składając wniosek musimy pokazać rozwiązanie w kierunku poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Opracowanie dokumentacji pod w/w inwestycję może okazać się 
rudne w jednym roku. W związku z powyższym zasadnym jest przyjęcie terminu na 
2 lata. " 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu powiedział: „Wniosek mieszkańców 
miejscowości Rochnia (Kolonia) i Liberadza powinien zostać skierowany pod obrady 
Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg". 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu odpowiadając powiedział: „Na tym 
etapie nie ma takiej konieczności". 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie powiedział: „W poprzednich latach, 
gminy brały udział w realizacji dużych powiatowych inwestycji drogowych na swoich 
terenach np. poprzez partycypację w kosztach budowy chodników. 
W miejscowości Doziny zachodzi również potrzeba budowy chodnika. Niemniej 
jednak konieczność budowy ronda jest bardziej zasadne." 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu powiedział: „Należy prowadzić rozmowy 
z Wójtem Gminy Szreńsk na temat udziału gminy w planowanej inwestycji budowy 
ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Mława-Szreńsk -Radzanów oraz chodnika 
w miejscowości Doziny". 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji 
Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora I LO 
w Mławie im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. 
Zarząd Powiatu powołał przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji 
Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie w składzie: 
1. Zbigniew Markiewicz 
2. Bożena Tomkiel 
3. Krystyna Zając 
4. Jolanta Karpińska. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 56/2019. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej na Dyrektora I LO 
w Mławie im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. 
Zarząd Powiatu powołał Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w 
Mławie w następującym składzie: 
a) przedstawiciele organu prowadzącego placówkę: 
1. Zbigniew Markiewicz - przewodniczący komisji 
2. Bożena Tomkiel - członek komisji 
3. Krystyna Zając - członek komisji 
4. Jolanta Karpińska - członek komisji 
b) przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura 
w Ciechanowie: 
1. Jacek Zawiśliński- członek komisji 
2. Joanna Kozioł-członek komisji 
3. Anna Maliszewska - członek komisji 
4. Natalia Januszkiewicz - członek komisji 
c) przedstawiciele organizacji związkowych: Związek Nauczycielstwa 



Polskiego, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność", 
Wolny Związek Zawodowy „Solidarność-Oświata oraz Obywatelski 
Związek Zawodowy Pracowników Oświaty: 
1. Wiesława Falkiewicz- członek komisji 
2. Tomasz Chodubski - członek komisji 
3. Maria Skolmowska -Karpińska - członek komisji 
4. Tomasz Janczyło - członek komisji 
d) przedstawiciele Rady Pedagogicznej: 
ł . Wioleta Nadratowska - członek komisji 
2. Przemysław Bieniak - członek komisji 
e) przedstawiciele Rady Rodziców: 
1. Joanna Kwiatkowska -członek komisji 
2. Marzena Czeczot- członek komisji. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 57/2019. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu na cele 
garażowe budynku magazynowego, znajdującego się na działce nr 235/3 położonej 
w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego będącej w trwałym zarządzie I LO 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. 
Po zapoznaniu się z pismem Pani Marii Luberadzkiej-Cobas - p.o. Dyrektora I LO 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie Zarząd Powiatu Mławskiego wyraził zgodę 
na: 

• przedłużenie o 3 lata umów najmu na cele garażowe budynku magazynowego, 
znajdującego się na działce nr 235/3 położonej w Mławie przy ul. Stanisława 
Wyspiańskiego będącej w trwałym zarządzie I LO im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mławie w stosunku do najemców: Pani Krystyny 
Burakowskiej, Pani Marii Luberadzkiej-Cobas i Pana Waldemara Łaszczycha; 

• zmniejszenie o 20% stawki czynszu wynikającej z uchwały Nr 641/2013 
Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie zasad 
ustalenia czynszu oraz zasad wynajmowania, wydzierżawienia i użyczenia na 
okres do trzech lat nieruchomości użytkowych stanowiących mienie pow. 
mławskiego. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 58/2019. 
8. Rozpatrzenie 3 wniosków Prezesa MKS „Mławianka" Mława o bezpłatne 

zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Mławie na okres od 4 lutego 2019 roku do 
końca roku szkolnego 2018/2019: 

• Patryka Kostyka - członka Klubu, który jest jednocześnie uczniem ZS Nr 3 
w Mławie; 

• Adama Brzozowskiego - członka Klubu; 
» Pana Adama Fedoruka - trenera drużyny seniorów, koordynatora 

młodzieżowej Akademii Mławianki. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na bezpłatne zakwaterowanie w/w osób w Bursie 
Szkolnej w Mławie na okres od 4 lutego 2019 roku do końca roku szkolnego 
2018/2019. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu zaproponował, aby Zarząd Powiatu w 
najbliższym czasie zapoznał się z warunkami mieszkalnymi w Bursie Szkolnej 
w Mławie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że przed 
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym toczy się postępowanie w sprawie skargi na 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2018 roku 
stwierdzające nieważność § 4 uchwały Rady Powiatu Mławskiego 
Nr XXXV/263/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia 



Starosty Mławskiego, w zakresie w jakim przewiduje wejście w życie uchwały 
z zachowaniem okresu uprzedzenia ze strony pracodawcy równego okresowi 
wypowiedzenia, czyli z dniem 1 października 2018 roku, oraz § 3 w/w uchwały w 
zakresie słów „z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały". 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu Pani Bożennie Marchel -
Potrzuskiej do reprezentowania Powiatu Mławskiego w sprawie w sprawie skargi na 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr WNP-0.4131.18.2018.LP z 
dnia 17 września 2018 r. toczącej się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 
sygn. akt II SA/Wa 2041/18, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 59/2019. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów 
i wydatków budżetu na rok 2019. 
Na wniosek Pani Elżbiety Kowalskiej - Skarbnika Powiatu Zarząd Powiatu ustalił 
harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 
2019, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 60/2019. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 
organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych 
z realizacją przedsięwzięć. 
Zarząd Powiatu przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych (Powiatowy Urząd 
Pracy w Mławie, Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie, Zespół Ośrodków Wsparcia w 
Mławie, Starostwo Powiatowe w Mławie, Specjalny Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy w Mławie i Bursa Szkolna w Mławie) do zaciągania zobowiązań 
związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do Uchwały 
Rady Powiatu Mławskiego Nr 111/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu mławskiego, podejmując w tej 
sprawie uchwałę Nr 61/2019. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań 
z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania powiatu. 
Zarząd Powiatu przekazał upoważnienie, jednostkom organizacyjnym powiatu: 
Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg, I liceum Ogólnokształcące, Bursa 
Szkolna, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zespół 
Ośrodków Wsparcia, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Nr 
1, Zespół Szkół Nr 2, Zespól Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 4, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy, Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej, Centrum 
Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-wychowawczych, Dom Dziecka 
Nr 1, Dom Dziecka Nr 2, Dom Dziecka Nr 3, Dom Dziecka Nr 4, Mławska Hala 
Sportowa oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do zaciągania zobowiązań w 
roku 2019 z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 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 62/2019. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem SPZOZ 
w Mławie. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że w wyniku tajnego 
głosowania Komisja Konkursowa w dniu 17 stycznia 2019 roku wyłoniła jako 
kandydata na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Mławie Pana Waldemara Rybaka, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 2/2019. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór Komisji Konkursowej powołanej uchwałą 
Nr II/9/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 7 grudnia 2018 roku kandydata na 
stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Mławie w wyniku konkursu ogłoszonego uchwałą Nr 17/2018 Zarządu Powiatu 
Mławskiego z dnia 15 grudnia 2018 roku. 



W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 63/2019. 
14. 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 jedenaste posiedzenie Zarządu. 

Krystyna Zając 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
04.02.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 11/2018 
z dnia 01.02.2019 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu; 

Jerzy Ryszard Rakowski.. 

Zbigniew Markiewicz ..... 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski f j r J . cL . 

Krystyna Zając 


