
Br. 0022.5.2019 

Protokół Nr 12/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

w dniu 8 lutego 2019 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dwunaste 
posiedzenie Zarządu. Przyjęcie protokołu Nr 11/2019. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 11/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 1 lutego 2019 roku. 

2. Rozpatrzenie wniosku Pana Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa 
i Środowiska w sprawie rozszerzenia zadania inwestycyjnego pn. „Pierwsze 
wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji ul. Wyspiańskiego 8A" 
o wykonanie klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną. 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o rozszerzenie zadania inwestycyjnego pn. 
„Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji , ul. Stanisława 
Wyspiańskiego 8A" o wykonanie klimatyzacji w a z z instalacją elektryczną". 
W ramach powyższego zadania zostanie wykonana klimatyzacja w nowo 
wybudowanym budynku Wydziału Komunikacji wraz z instalacją elektryczną 
w zakresie projektu technicznego, zestawienia i wyceny. Kwota niezbędna do 
realizacji w/w zadania wynosi - 130.000,00zł 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu oznajmił, iż szacunkowe 
koszty związane z wyposażeniem Wydziału Komunikacji wynoszą 471 338,67zł, 
w tym: 
- meble biurowe - 278 419,1 lzł 
- archiwum - 68 321,87zł; 
- klimatyzacja i roboty elektryczne - 124 597,69zł. 
Ponadto do powyższej kwoty należy również doliczyć koszty związane 
z informatyzacją Wydziału - ok. 20 000,00zł. 
W celu wyłonienia wykonawcy powyższych zadań zostanie ogłoszony przetarg. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu zapytał: 
- kto był wykonawcą projektu budynku dla Wydziału Komunikacji? 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
powiedział: „Koncepcja powstania nowego budynku dla Wydziału Komunikacji i 
Powiatowego Urzędu Pracy powstała 4 lata temu. Został ogłoszony przetarg na 
wykonanie dokumentacji dla dwóch budynków, w wyniku którego wyłonioną firmę 
projektową ABRYS z Płocka. Projekt nie obejmował w swoim zakresie wykonania 
klimatyzacji. Pozwolenie na budowę dwóch budynków zostało wydane w 2015 roku. 
Zarządu Powiatu podjął decyzję o wybudowaniu w pierwszej kolejności budynku dla 
Powiatowego Urzędu Pracy, a następnie dla Wydziału Komunikacji. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie. Źródłem 
pokrycia będą środki pochodzące z Działu 855, rozdziału § 4210. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu zapytał: 
- jakie zostały podjęte działania w związku z protestem mieszkańców Gminy 
Lipowiec Kościelny w sprawie budowy kurników w miejscowości Rumoka? 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
stwierdził, iż Starosta Mławski wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowy 
i wydał pozwolenie na budowę oraz zmianę sposobu użytkowania działki w Rumoce -



budynek inwentarsko-składowy (obora) zostanie przebudowany na budynek 
inwentarski - kurnik. Dodatkowo zostanie wybudowany zbiornik na gaz i na ścieki. 
Wójt Gminy Lipowiec Kościelny złożył do Wojewody Mazowieckiego wniosek 
o możliwość stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Mławskiego. Zdaniem Wójta 
decyzja Starosty Mławskiego została wydana z naruszeniem artykułów ustawy 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Cała dokumentacja w przedmiotowej sprawie zostanie przesłana Wojewodzie 
Mazowieckiemu celem rozpatrzenia i wydania stosownej decyzji. 
Pan Witold Okumslci - Członek Zarządu zaproponował o rozważenie możliwości 
utworzenia funduszu drogowego i zorganizowania spotkania z wójtami na temat 
planowanych inwestycji drogowych. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu odpowiadając przedmówcy 
poinformował, że spotkanie z wójtami z terenu powiatu mławskiego odbędzie się 
w pierwszej połowie marca br. 

3. Rozpatrzenie wniosku Pani Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie o przyznanie dodatkowych 
środków finansowych w wys. 11 250,00zł na prowadzenie zajęć praktycznych 
uczniów w Centrum Budowalnym w Olsztynie. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował przesunięcie 
przedmiotowego wniosku na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu. 
Zarząd Powiatu przychylił się do prośby. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu 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 powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w 
otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu w 2019 roku w następującym składzie: 
1) Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta; 
2) Maria Staniszewska - Podinspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia 
3) Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia; 
Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołał Pana Zbigniewa Markiewicza 
- Wicestarostę. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 64/2019. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2019 roku. 
Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert „Na realizacje zadań publicznych z 
zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2019 roku, podejmując w tej sprawie 
uchwałę Nr 65/2019. 
Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w Powiecie 
Mławskim w 2019 roku następujące zadania z zakresu działań na rzecz kultury 
i sztuki: 
Zadanie 1 - Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych a w szczególności: 
festiwali, przeglądów, występów artystycznych i konkursów. 
Zadanie 2 - Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących 
tradycję narodową pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej wspieranie przedsięwzięć jubileuszowych organizacji, w 
tym wydawanie publikacji służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury 
powiatu mławskiego. 
Zadanie 3 - Aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku. 



Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z 
zakresu turystyki w 2019 roku, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 66/2019. 
Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będzie w powiecie 
mławskim w 2019 roku zadanie z zakresu turystyki: 
Organizacja rajdów i innych imprez popularyzujących turystykę oraz wyjazdowych 
form wypoczynku, w szczególności dla dzieci i młodzieży połączona z promowaniem 
walorów turystycznych Polski. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2019 roku oraz naboru 
kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w 
otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki 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: 
1) upowszechniania kultury i sztuki w 2019 roku; 
2) turystyki w 2019 roku. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 67/2019. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy bezdomnym w powiecie mławskim. 
Zarząd Powiatu przyjął działanie częściowego wsparcia bezdomnych w powiecie 
mławskim polegające na pokryciu kosztów zakupu opału, niezbędnego do ogrzewania 
Schroniska „MAR-KOT", Miączyn Duży 26, 06-550 Szreńsk prowadzonego przez 
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „MAR-KOT" z siedzibą w Ożarowie 
Mazowieckim 05-850, ul. Mikołaja Kopernika 2. 
Na powyższe działanie przeznaczono kwotę 2 500,00 zł. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 68/2019. 

9. Zaopiniowanie Autopoprawki: do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu poinformowała, że Autopoprawka dot. 
zadania inwestycyjnego rocznego, które jest ujęte w budżecie powiatu na 2019 rok pn. 
„Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji, ul. Stanisława 
Wyspiańskiego 8A" i nie obejmuje w swoim zakresie wykonania klimatyzacji 
niezbędnej i koniecznej do zamontowania w nowo oddanym obiekcie. W związku z 
tym uznaje się zasadne rozszerzenie tego zadania o część klimatyzacyjną, której 
wartość na podstawie kosztorysu oszacowano na poziomie 130 000,00zł. Całość 
zadania inwestycyjnego pn.: „Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału 
Komunikacji ul. Wyspiańskiego 9 w Mławie wraz z klimatyzacją" będzie stanowiło 
kwotę 442 000,OOzł. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował Autopoprawkę do projektu uchwały Rady 
Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Mławskiego. 

10. Zaopiniowanie Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego 
w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu poinformowała, że uzasadnienie 
Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 
uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019 jest tej samej treści jak w 
przypadku punktu 9. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował Autopoprawkę do projektu uchwały Rady 
Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
rok 2019. 



11. 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 dwunaste posiedzenie Zarządu. 

Podpisy członków Zarzfdfti: 

Jerzy Rakow ski ............|w...... 

Zbigniew Markiewicz^.. 

Jolanta Karpińska ...Q 

Witold Okumski LtlfL... 

Krystyna Zając .,.. 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
11.02.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 12/2018 
z dnia 08.02.2019 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu 

Jerzy Ryszard R a k o t ^ a " 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska..../ 

Witold Okumski 

Krystyna Zając 


