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Protokół Nr 13/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiegi 

w dniu 22 lutego 2019 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył trzynaste 
posiedzenie Zarządu. Przyjęcie protokołu Nr 12/2019 "zynaste 

S t ^ S f P1'0t0kÓł ^ 12/2019 Z P°SiedZenia ™ 
2. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania 

z wykonania planu finansowego SPZOZ w Mławie za 2018 rok u d a n i a 
Pan Jacek Białobłocki - Dyrektor SPZOZ w Mławie przedstawił sprawozdanie 
z wykonania planu finansowego SPZOZ w Mławie za 2018 rok 
Struktura kapitału na dzień 01.01.2018 r. przedstawiała się następująco-
1. Fundusz Założycielski 6 564 977,97 zł. 
2. Fundusz Zakładu 6 861 257,55 zł. 
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny 525 872 16 zł 
Razem 13 952 107,68 zł. 
Struktura kapitału na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco* 
1. Fundusz Założycielski 6 564 977,97 zł. 
2. Fundusz Zakładu 7 071 573,47 zł. 
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny 525 872 16 zł 
Razem 14 162 423,60 zł. 

k ^ ^ e S ^ 1 ° p r Z e k s i ? g 0 W a n i e finansowego za 2017 r. w 

W lecznictwie zamkniętym wykonanie planu w poszczególnych zakresach 
przedstawia się następująco: 
- ryczałt-szpital I stopnia - 100,00% 
(do ryczałtu na szpital włączone zostały wszystkie oddziały szpitalne i poradnie 

psychicznego}6 ^ ^ ^ l a r y n g o l o g i c z n ^ okulistyczną i poradnią zdrowia 

Oprócz ryczałtowej płatności w kontrakcie „O udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki 
Zdrowotnej istnieją dodatkowo finansowane procedury. Wykonanie planu tych 
procedur przedstawia się następująco: y 

- punkt rozliczeniowy w oddziale neonatologicznym - 99,08% 
- punkt rozliczeniowy w oddziale położniczo-ginekologicznym - 105 11% 
- punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii ogólnej (pakiet onkologiczny i świadczenia 
poza pakietem onkologicznym)-1,66% 
- Szpitalny Oddział Ratunkowy - 100,00% 
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - 128 26 % 
- rehabilitacja ogólnoustrojowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 
w warunkach stacjonarnych - 43,59 % 
- rehabilitacja neurologiczna - 107,51% 
-rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności -

- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym - 180 38% 
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla'osób o znacznym 
stopniu niepełnosprawności - 0,00% y 



- lehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych - 100 00% 
Procedury odrębnie kontraktowane i finansowane: 
- hospicjum stacjonarne - 96,49%. 
W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 100 04% 
W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan 'został 
wykonany w 97,18 %. P 

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej - poradnie, wykonano plan w 91 95 % 
Wykonanie planu w poszczególnych poradniach przedstawia się następująco-
- punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego - 94,63% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej - 90,43% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej - 100,21% 
Procedury odrębnie finansowane objęte umową ryczałtową (diagnostyka onkologiczna 
i diagnostyka poza pakietem onkologicznym): 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej - 0,00% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Ginekologiczno-Położniczej - 38 78% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Onkologicznej - 19,76% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Urologicznej - 6,79% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej - 5,59% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej - 0^00% 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Onkologicznej- 6,43%. 
W rehabilitacji leczniczej - punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych 
plan został wykonany w 105,5%. 
W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu 
ogólnym plan został wykonany w 100,03 %. 
W poszczególnych zakresach przedstawia się następująco: 
- punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej - 101 61% 
- punkt rozliczeniowy w Pracowni Endoskopii - Gastroskopia - 96 40% 
- punkt rozliczeniowy w badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego 
(kolonoskopia) - 99,61%. 6 

W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w rozliczeniu ogólnym wykonano plan 

W poszczególnych zakresach przedstawia się następująco: 
- Podstawowa Opieka Zdrowotna - 100,00% 
- Nocna i świąteczna ambulatoryjna wyjazdowa opieka lekarska - 100 00% 
- Hospicjum Domowe - 87,25% 
- Transport Sanitarny - 100,00%. 
W zakresie ratownictwa medycznego - Zespoły Ratownictwa Medycznego plan 
wykonano w 100,00%. B 1 

W zakresie badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności 
medycznej plan wykonano 100,00 % 
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I 1 ; ! 2 2 0 1 8 " ' w y k o m n o ^planowane prace remontowe i inwestycyjne w 
SPZOZ w Mławie. 
Wykonano założenia planowe na rok 2018 dot. zakupu tomografu komputerowego 
oraz założenia planowe na 2018r. dot. zadania p n , „Kompleksowa informatyzacja 
Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów". Do rozliczenia z 
instytucją Zarządzającą pozostały środki własne w wysokości 227 485 90 zł Kwota ta 
zostanie rozliczona po ostatecznej kontroli projektu. 
Zobowiązania niewymagalne wg. stanu na 31.12.2018r. wynoszą 7 04? 648 99 zł 
w tym zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu obrotowego 944 444 46 zł który 
to ^ d y t Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zaciągnął w Idea Banku 
w dniu 24.10.2018r. w kwocie 1 000 000,00 zł na okres 36 miesięcy na spłatę 



zobowiązań cywilnoprawnych w 2018 roku. Kredyt spłacany jest ze środków 
własnych. Rata miesięczna kredytu - 27 000 OOzł srodKow 

Zakład na dzień 31.12.2018r. nie posiada zobowiązań wymagalnych 

1888 9°58,99 zł ^ P ° Z ° S t a ł y c h r a c h u n k ó w zobowiązania stanowią kwotę 

Pani Krystyna Zając - Członek Zarządu poprosiła o informację na temat liczby 
zatrudnionych pielęgniarek w SPZOZ w Mławie? 7 

Pan Jacek Białobłocki - Dyrektor SPZOZ w Mławie powiedział- W szpitalu 
zatruc^aionych jest 220 pielęgniarek i położnych. Na 500 osób zatrudnionych, pr w e 
100 osob ma mniej niż 45 lat." p 

Pani Krystyna Zając - Członek Zarządu zapytała: 
- ile wynosi średnia płaca pielęgniarki bez dyżurów? 
Pan Jacek Białobłocki - Dyrektor SPZOZ w Mławie powiedział- W zeszłym roku w 
= c u czerwcu i lipcu pojawiły si? nowe regulac^ płacowe, toZ^Z^ 
wzrost wynagrodzeń u pielęgniarek i położnych o 1 100,OOzł. Obecnie u tej grupy 
pracowmkow średnie wynagrodzenie w podstawie wynosi 3 500,00 zł + wysługa laU 
dyżury. Za pracę nocną i świąteczną przysługuje dodatek w wys. 300,00zł-500 OOzł 
Pielęgniarki oddziałowe i koordynujące mają dodatek funkcyjny 
brednia pensja pielęgniarki kształtuje się w granicach 4000,OOzł - 5 000,OOzł brutto " 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu Powiatu powiedział: „Czy środki które 
szpital °trzymał na wzrost wynagrodzeń w całości pokryły skutki podwyżki?" ' 
Pan Jacek Białobłocki - Dyrektor SPZOZ w Mławie powiedział- Ilość środków 
która wpłynęła pokryła skutki podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i fi^J 
chodzi o podwyżki wynagrodzeń dla lekarzy - co miesiąc brakuje 30 000 OOzł Dla 
lekarzy przekazano środki tylko na zwiększenie stawki wynagrodzenia i wysługę k t 
Nie uwzględniono dyżurów lekarzy." 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu zapytała: 
- czy lekarzom kontraktowym były wypłacone podwyżki wynagrodzeń? 
Pan Jacek Białobłocki - Dyrektor SPZOZ w Mławie powiedział- Lekarzom 
kontraktowym me były wypłacone podwyżki wynagrodzeń. Została"natomTa" 
wyrównana stawka godzinowa w N P L " natomiast 

Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu powiedziała: „Na realizację świadczeń 
płacowych wynikających z rozporządzeń szpital otrzymał 4 min 278tys. zł Przyznana 
kwota wystarczyła na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i 
po oznych natomiast dla lekarzy zabrakło środków. Niedobór środków p o ^ e n 
zostać pokryty z własnych dochodów, które szpital poza podstawową działalnością 
wypracowuje. Nie za bardzo rozumiem, dlaczego działalność zakładu na koniec 2018 
roku zakończyła się ujemnym wynikiem finansowym. Jest olbrzymi wzrost kosztów 
na wynagrodzenia powyżej kwoty 4 min 278 tys. zł. Z czego ten wzrost wynika?" 
Pan Jacek Białobłocki - Dyrektor SPZOZ w Mławie powiedział: „żadna" grupa 
zawodowa w szpitalu nie otrzymała podwyżek innych niż i b l i g a t o ^ T 
Należy przypomnieć, że w 2018 roku o 250 000,OOzł był niższy kontrakt n a s t L a 
zmiana księgowania podwyżek dla pielęgniarek, ponadto szpital poniósł k o ^ p Z 
realizacji programu e-zdrowie." y p y 

Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu powiedziała: „Czy jesteśmy w stanie 
oszacowac jakie zostały poniesione koszty związane z realizacją programu e-LowTe 
które wpłynęły na wynik finansowy szpitala?" ' 
Pan Jacek Białobłocki - Dyrektor SPZOZ w Mławie powiedział: „Czekamy na wynik 
przeprowadzonego audytu. Koszty związane z wprowadzeniem programu e - z d Z i e 
me powinny się ciągnąć w roku 2019. Szpital me posiada wolnych środków 
finansowych. Głównym płatnikiem czynszu jest Stacja Dializ i Apteka. W ubiegłym 
roku został przeprowadzony remont pracowni endoskopowej. Pracownia wraz z 
tomografem komputerowym stanowi największe źródło dochodów dla szpitala." 



Pan Witold Okumski - Członek Zarządu Powiatu powiedział: „Ujemny wynik 
finansowy generują w większości wynagrodzenia. Jest to mocno niepokojąca 
mtormacja, która me wróży dobrego wyniku finansowego w tym roku " 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu powiedziała: „Proszę o odniesienie się do 
zapisu związanego z funduszem płac. Co kryje się pod zapisem - , inne 
wynagrodzenia - 1 min 252 tys. 500,00zł" i „umowy cywilno-prawne"?" 
Pan Jacek Białobłocki - Dyrektor SPZOZ w Mławie powiedział: '„Kwota 1 min 
f ! y s • 5 0 0 Z ł J e s t z w i ^ a ze starzejącą się populacją pracowników. Zaplanowana 
kwota rezerwy w wys. 922 tys. zł na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 
okazała się niewystarczająca. Zdarzają się przypadki, że pracownicy odchodzą na 
emeryturę i dalej_ znajdują zatrudnienie w szpitalu. Umowy cywilno-prawne to są 
głownie podwyżki dla ratowników medycznych " 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu powiedział: „Są oddziały 
k orę generują ogromne straty np. Odział Ortopedyczny, czy Oddział Ginekologiczny 
Należy się zastanowić jakie należy podjąć działania, żeby ograniczyć straty? " 
Pan Jacek Białobłocki - Dyrektor SPZOZ w Mławie powiedział: „Należy przymierzyć 
się do reorganizacji Oddziału Ortopedycznego." 
Pani Jolanta Karpińska - Członek Zarządu powiedziała: „Wynik finansowy szpitala za 
rok 2018 jest ujemny. Sprawując dalej funkcję Dyrektora SPZOZ w Mławie jaka 
przyj ąłby Pan strategię? Czy byłyby to zwolnienia ?" 
Pan Jacek Białobłocki - Dyrektor SPZOZ w Mławie powiedział: „Jedynym 
sposobem, żeby radykalnie zamknąć plan finansowy szpitala są zwolnienia " 
Pani Jolanta Karpińska - Członek Zarządu zapytała: 
- jaka byłaby to ilość zwolnień? 
Pan Jacek Białobłocki - Dyrektor SPZOZ w Mławie powiedział: „W ostatnim okresie 
stopień zatrudnienia wahał się na poziomie 475 etatów, obecnie sięgnął 490 etatów 
Liczba ta jest związana z cofnięciem wieku emerytalnego. Można zejść z 10-20 etatów 
personelu pomocniczego. Zwolnienia nie powinny objąć tzw. białego personelu-
lekarzy, pielęgniarek, położnych, rehabilitantów i techników laboratoryjnych " 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu Powiatu zapytał: 
- w jakiej wysokości są wynagrodzenia salowych? 

Pan Jacek Białobłocki - Dyrektor SPZOZ w Mławie powiedział: „Wynagrodzenia 
salowych wynoszą 1700,00 zł -1800,00 zł netto. W lipcu br. czekają nas k o l e j e 
obligatoryjne podwyżki wynagrodzeń." 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Mławie i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie 
przez Zarząd Powiatu Mławskiego do podejmowania decyzji wiążących 
reprezentowania oraz wykonywania przez nich pozostałych zadań związanych 
z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -

Zarząd Powiatu udzielił upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w 
Mławie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie do 
podejmowania decyzji wiążących, reprezentowania oraz wykonywania przez nich 
pozostałych zadań związanych z realizacją projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 
lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie mławskim (III)" ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku 
pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP - projekty 
pozakonkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 70/2019. 



4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie o przyznanie dodatkowych 
srodkow finansowych w wys. 11 250,OOzł na prowadzenie zajęć praktycznych 
uczniów w Centrum Budowalnym w Olsztynie. 
Pani Urszula Makowska - Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie zwróciła się do Zarządu 
I , ™ ! 2 , P r o ś b 3 0 Przyznanie dodatkowych środków finansowych w wys 
Olsztynie ^ P r ° W a d Z e n l e Z ą j ? ć P r a k t y c z n y c h uczniów w Centrum Budowalnym w 

W związku z dokonaniem naboru dwóch roczników potrzebne są pracownie do 
kształcenia praktycznego w Technikum, które znajdują się w pomieszczeniach tzw 
Warsztatów szkolnych. Są to pomieszczenia po Branżowej Szkole. Remont szkoła 
dokona we własnym zakresie. Potrzebne są środki na zakup materiałów takich jak-
panele,_ listwy, farby, lampy oświetleniowe, komputery wraz z wideoprojektorami 
biura i drzwi. Własny sporządzony kosztorys opiewa na kwotę 20 000 OOzł 
(pracownia budowalna i elektryczna). Wyposażenie pracowni elektrycznej nastąpi 
przez firmę Energa. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Urszuli Makowskiej - Dyrektor 
ZS Nr 1 w Mławie. Na powyższy cel przeznaczono kwotę w wys 11 250 OOzł 
Źródłem pokrycia będą środki pochodzące z subwencji oświatowej 

5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie o dokonanie zmian w planie 
finansowym jednostki na 2019 rok na ogólną kwotę 10 274 OOzł 
Pani Urszula Makowska - Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie zwróciła się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2019 rok na 
ogólną kwotę 10 274,OOzł. 
Przesunięte środki jednostka planuje przeznaczyć na: 
- opłatę umowy zlecenia dla Inspektora Danych Osobowych, 
- dojazdy nauczyciela na indywidualne nauczanie do niepełnosprawnej uczennicy 
- opłacenie II raty ubezpieczenia majątku. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w 
planie finansowym jednostki na 2019 rok, o które wnioskuje Pani Urszula Makowska 
- Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie. 

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOSW w Mławie o wyrażenie zgody na 
przystąpienie jednostki do programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) 
?? . T n 0 ™ ^ P 1 'Z e Z M i n i s t e r s t w o S P°*u i Turystyki oraz dofinansowanie w wys 
1/410,OOzł. 
Pani Katarzyna Miłobędzka - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 
poinformowała, że Pani Beata Mickiewicz - p.o. Dyrektora SOSW w Mławie 
zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie 
jednostki do programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA), ogłoszonego 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz dofinansowanie w wys 17 410 OOzł 
W/w kwota stanowi 50% wartości zakupu siłowni zewnętrznej oraz innych urządzeń 
strefy relaksu. Termin naboru wniosków - od 11 lutego 2019 roku 
Program ten jest dedykowany rozwojowi małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
OSA to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku, w ich 
zielemWe U r Z ą d Z e n i a s i ł o w n i z e w n ? t r z n e j , strefa relaksu i gier, zagospodarowanie 

Dzięki przystąpieniu do powyższego programu (w wariancie podstawowymi) 
placówka wzbogaci się o siłownię zewnętrzną, która z pewnością wpłynie na 
atrakcyjnosc i efektywność ćwiczeń rozwijających ogólną sprawność fizyczną 
uczniów. Przewidywany koszt całości tego przedsięwzięcia to około 34 820 OOzł 
W ramach tych środków zostaną zakupione urządzenia siłowni zewnętrznej- Biegacz 
Orbitrek Wyciskanie+Wyciąg, Wioślarz, Twister+Steper, Wahadło+Odwodziciel' 
ponadto do strefy relaksu zakupiony zostanie: stół, do szachów i warcabów 4 ławki' 



2 kosze na śmieci, stojak na rowery a także 40 krzewów ozdobnych. Wszystkie 
urządzenia muszą zostać na stałe zamocowane do podłoża. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie SOSW w Mławie do programu 
budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA), ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu 
i turystyki. W momencie zakwalifikowania się jednostki do w/w programu Zarząd 
Powiatu wskaże źródło pokrycia środków w wys. 17 410,00zł, stanowiących 50% 
wartości zakupu siłowni zewnętrznej oraz innych urządzeń strefy relaksu 

7. Podjęcie 10 uchwał w sprawie powierzenia zadań nauczycielowi - doradcy 
metodycznemu. J 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował przesunięcie 
/ punktu na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu. 
Zarząd Powiatu przychylił się do prośby. 

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st im 
A.Krzanowskiego w Mławie o zakup nagród dla uczestników: Ogólnopolskiego 
Konkursu Wokalnego, Przeglądu Uczniów Klas Fortepianu oraz Przeglądu Uczniów 
Klas Skrzypiec. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Wilhelma Taraszkiewicza - Dyrektora 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. A.Krzanowskiego w Mławie Zarząd 
Powiatu przeznaczył kwotę w wys. 3 000,00zł na zakup nagród dla uczestników w/w 
konkursow. Źródłem pokrycia będą środki pochodzące z działu 921 - Kultura 
i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92105 § 4210 

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia o dokonanie zmian 
w pianie budżetu w Dziale 926 Rozdziale 92605 § 3040, § 4210 i § 4300 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Pani Bożeny Tomkiel - Dyrektora Wydziału Edukacji 
i Zdrowia Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie budżetu w 
Dziale 926 Rozdziale 92605 § 3040, § 4210 i § 4300 w związku ze zwiększoną w 
stosunku do lat ubiegłych liczbą wniosków w sprawie przyznania nagród dla 
zawodmkow za osiągnięcia sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących 
szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 
lub krajowym współzawodnictwie sportowym: 
- zmniejszenie Działu 926 rozdziału 92605 § 4210 i § 4300 - 3 025,00zł 
- zwiększenie Działu 926 rozdziału 92605 § 3040 - 3 025,00zł 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji do oceny wniosków 
dotyczących przyznania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz 
dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki 
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 
Zarząd Powiatu powołał Komisję do oceny wniosków w sprawie przyznania nagród 
dla zawodmkow za osiągnięte wyniki sportowe oraz wniosków w sprawie przyznania 
nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie 
wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 
w następującym składzie: 

1) Pan Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta; 
2) Pan Piotr Jankowski - Członek Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju 
Gospodarczego i Spraw Regulaminowych oraz Członek Komisji Bezpieczeństwa 
Porządku Publicznego, Transportu i Dróg; 
3) Pani Jolanta Karpińska - Członek Zarządu; 
4) Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia. 
Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołał Pana Zbigniewa Markiewicza -
Wicestarostę. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 71/2019. 



11. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku 
W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków 
dotyczących realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
Zarząd Powiatu udzielił dotacji: P ' 

• Zadanie nr 1: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 
w rożnych dyscyplinach sportowych, w tym organizacja obozów sportowych 
i wyjazdów szkoleniowych": 

1 Klubowi Pływackiemu „Płetwal Mława", ul. Kopernika 38, 06-500 Mława -
„ Współzawodnictwo sportowe zawodników" - 3 000,00 zł; 
2. Klubowi Pływackiemu „Płetwal Mława", ul. Kopernika 38, 06-500 Mława -
„ Obóz sportowy" - 2 500,00 zł; 
3. Mławskiemu Centrum Sportów Walki, ul. Piłsudskiego 33a, 06-500 Mława 
- „Organizacja obozów sportowych i wyjazdów szkoleniowych " - 3 000 00 zł-
4. Gminnemu Klubowi Sportowemu „Korona" Szydłowo, ul. Szkolna 2a, lok. 
6, 06-516 Szydłowo - „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i 
młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym organizacja obozów 
sportowych i wyjazdów szkoleniowych"- 2 000,00 zł; 
5. Klubowi Sportowemu „Zawkrze Mława", Al. Piłsudskiego 33A, 06-500 
Mława - „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży oraz 
udział w zawodach szczebla powiatowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego 
w sekcji lekkiej atletyki a także transport zawodników na imprezy sportowe w 
sekcji piłki siatkowej, piłki ręcznej i lekkiej atletyki"- 12 500,00 zł; 
6. Klubowi Sportowemu „Akademia Piłkarska Naiar" ' ul Kard 
Wyszyńskiego 2, 06-500 Mława „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe 
dzieci w piłce nożnej, w tym organizacja turniejów piłkarskich i wyjazdów 
sparingowych " - 4 000,00 zł. 

• Zadanie nr 2: „Organizacja imprez i zawodów sportowych na poziomie 
powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim: 

1. Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Mławie 
ul. Piłsudskiego 33a, 06-500 Mława - „Upowszechnianie sportu s z k o l n e j 
Sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych 
na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. 
Udział reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich" - 14 000,00 zł-
2. Klubowi Pływackiemu Płetwal Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława -
„Mławska Liga Pływacka - edycja VII" - 2 000,00 zł; 
3. Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Krótka 3a, 09-
3 000 OfM " X M i S t r Z ° S t W a W H a l o w e J P i ł c e Nożnej - Rekiny Futbolu 2019" -

4. Miejskiemu Klubowi Sportowemu „ Mławianka", ul. Kopernika 38, 06-500 
Mława - „ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku" -
5 400,00zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 72/2019 
12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku 
Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
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Konkurs ma na celu wsparcie lub zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji 
zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, podejmowanych na rzecz 
zwiększenia świadomości społecznej w zakresie dbania o zdrowie, promowania 
zdrowego stylu życia, przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewniania edukacji 



zdrowotnej przede wszystkim dzieci i młodzieży, zagospodarowanie ich czasu 
wolnego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku 
Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku, podejmując w 
tej sprawie uchwałę Nr 74/2019. 
Konkurs ma na celu wsparcie lub zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji 
zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
podejmowanych na rzecz aktywnego i godnego ich uczestnictwa w życiu społecznym' 
integracji z lokalną społecznością oraz poprawy sytuacji psychospołecznej 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku oraz 
naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku. 
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił nabór dwóch kandydatów na członków Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku oraz 
nabór dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku, podejmując w tej sprawie 
uchwałę Nr 75/2019. 

15. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
• wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Mławie; 
• powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Mławie; 
• udzielenia dotacji na remont Tomografu Komputerowego zainstalowanego 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie; 
• określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dla Powiatu 
Mławskiego na 2019 rok; 

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego; 
• zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019. ' 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady Powiatu 
Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady V Sesji. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
rok 2019. 
Na wniosek Pani Elżbiety Kowalskiej - Skarbnika Powiatu Zarząd Powiatu podjął 
uchwałę Nr 76/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
rok 2019. 
Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 343,33 zł i 
dotyczy: 
1. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia dotacji w 
rozdziale 80120 w wysokości 343,33 zł dotyczącej porozumienia z Powiatem 
Działdowskim na nauczanie religii w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie na rok 
szkolny 2018/2019. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie 
finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie, zgodnie z zawartym 
porozumieniem. 



II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 343,33 zł 
(per saldo) i dotyczy: 
1. W rozdziale 71012 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na 
zabezpieczenie środków na zakup energii w budynku Wydziału Geodezji, Katastru i 
Nieruchomościami. 
2. W rozdziale 75019 i 75020 następuje przesunięcie środków bieżących w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 70.861,00 zł, celem 
prawidłowej klasyfikacji wydatków j . 
3. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków bieżących w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 42 085,68 zł, z przeznaczeniem na 
wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z 
rezerwy celowej na odprawy emerytalne. 
4. W rozdziale 80102 80105, 80111, 80134 i 85403 następuje zwiększenie środków w 
planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 8 
690,40 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika. 
Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne. 
5. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum 
Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 18 216,30 zł, z przeznaczeniem na 
pokrycie środków na odprawę pośmiertną celem prawidłowej klasyfikacji wydatków 
6. W rozdziale 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 
Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 13 950,00 zł na kursy zawodowe dla 
uczniów, na które nie zostały zawarte porozumienia z Powiatem Grójeckim, Powiatem 
Mińskim i Powiatem Brodnickim. Powyższe środki zostały przesunięte z planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie ze środków na kursy zawodowe dla 
uczniów dla uczniów. 
8. W rozdziale 80117, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie 
finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 1 000,00 zł, 
z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników. 
9. W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków w pianie finansowym 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 2 000,00 zł, na 
szkolenia dla pracowników w ramach zadań bieżących związanych z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej. 
10. W rozdziale 85205 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu 
Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 7 890,00 zł, na zwiększenie wskaźnika 
wzrostu wynagrodzeń w ramach zadań bieżących związanych z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej. Na powyższą zmianę, zgodę wyraził Wojewoda 
Mazowiecki. 
11. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym w Domu 
Dziecka Nr 4 w Kowalewie w wysokości 486,95 zł, z przeznaczeniem na 
zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, celem prawidłowej 
realizacji planu finansowego. 
12. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym w Domu 
Dziecka Nr 1 w Kowalewie w wysokości 623,17 zł, z przeznaczeniem na 
zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, celem prawidłowej 
realizacji planu finansowego. 
13. W rozdziale 92605 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 3 025,00 zł, celem prawidłowej 
realizacji wydatków. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 77 647 894,64 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 81 677 807,53 zł 
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 4 029 912,89 zł 



- Przychody budżetu stanowią kwotę 6 020 912,89 zł 
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1 991 000,00 zł. 
Po dokonanych zmianach wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu 
powiatu mławskiego są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie 
finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy 
finansowej Powiatu Mławskiego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji 
o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu 
na rok 2019. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 77/2019 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2019. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2019. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 78/2019 w sprawie zmiany harmonogramu 
dochodow i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2019. 

19. Podjęcie uchwały dot. zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 61/2019 
z dnia 1.02.2019r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 
organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych 
z realizacją przedsięwzięć. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 79/2019 dot. zmiany Uchwały Zarządu Powiatu 
Mławskiego Nr 61/2019 z dnia 1.02.2019r. w sprawie przekazania uprawnień 
kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania 
zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia warunków zaproszenia do składania ofert 
na usługę bankową obsługi budżetu Powiatu Mławskiego i jednostek organizacyjnych 
powiatu oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania. 
Zarząd Powiatu upoważnił Przewodniczącego Zarządu do zatwierdzenia warunków 
zaproszenia do składania ofert na usługę bankową obsługi budżetu Powiatu 
Mławskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu. 
Powołał komisję przetargową do przygotowania i prowadzenia postępowania na 
przedmiotową usługę bankową w następującym składzie: 
1. Zbigniew Markiewicz Przewodniczący Komisji 
2. Elżbieta Kowalska Członek Komisji 
3. Jolanta Gołębiewska Sekretarz Komisji 
Zaproszenia do złożenia ofert zostaną wysłane do 3 oferentów. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 80/2019 

21. Informacja od Ministra Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji i udziału 
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2019 r 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu przedstawiła informację o' ostatecznych 
kwotach subwencji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych na rok 2019 r. 
Planowana na 2019 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych - 17 213 757 zł. 
Roczna kwota subwencji ogólnej na 2019 rok - 37 618 565 zł. 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4 888 823 zł, z tego: 
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 4 888 823 zł; 
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej - 0 zł. 
Część równoważąca subwencji ogólnej - 2 872 201 zł. 
Część oświatowa subwencji ogólnej - 29 857 541 zł. 



22. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
0 wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 4 w Mławie przy 
ul. Warszawskiej 44a", poprzez zmianę nakładów finansowych na rok 2019 i rok 7020 
1 wprowadzenie nakładu finansowego na rok 2021 oraz wydłużenie okresu realizacji 
inwestycji na rok 2021. 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Mławie, zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla powyższego 
zadania, poprzez zmianę nakładów finansowych na 2019 r. i 2020 r. i wprowadzenie 
202 ł a d U f m a n S 0 W e g ° n a r ° k 2 0 2 1 o r a z wydłużenie okresu realizacji inwestycji na rok 

Propozycja limitów zobowiązań na wymienione lata przedstawia się następująco: 
• Rok 2019 zmniejszenie nakładów finansowych do kwoty 487 178 00 zł (środki 

własne) tj. o kwotę 885 547,00 zł. 
• Rok 2020 zwiększenie nakładów finansowych do kwoty 2 271 894 00 zł 

(środki własne) tj. o kwotę 32 184,00 zł. 
• Rok 2021 wprowadzenie nakładu finansowego w kwocie 853 363,00 zł (środki 

własne). 
Okres realizacji inwestycji lata 2019-2021. 
Łączne nakłady finansowe pozostaną bez zmian w kwocie: 3 612 435,00 zł (środki 
własne). 
Powyższe zmiany podyktowane są tym, iż Ministerstwo Sportu i Turystyki określiło 
w Programie Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej terminy naboru wniosku 
(1-30 marca 2019 r.), rozpatrzenia wniosku ( do końca czerwca 2019 r ) planowany 
termin podpisania Umowy (sierpień 2019), oraz termin wypłacenia'dotacji za 
zobowiązania wobec wykonawcy tylko na podstawie dokumentów potwierdzających 
wykonanie zadania inwestycyjnego lub jego części na podstawie wniosku o płatność 
złożonego do 15 listopada 2019 r. 
Mając na uwadze rozstrzygnięcie przetargu w miesiącu wrześniu, teoretycznie 
pozostają 2 miesiące na wykonanie części robót i zapłacenie wykonawcy, stąd 
propozycja zmniejszenia nakładów finansowych na 2019 r. a tym samym wydłużenie 
inwestycji na rok 2021 (do 31 marca 2021 r)„ gdyż według zapisów projektu Umowy 
z Ministerstwem Sportu i Turystyki aby wykorzystać dofinansowanie w określonym 
terminie w WPF inwestycja musiałaby się zakończyć do końca października 2020 r 
co rodzi według nas pewne obawy, a w przypadku niewykonania lub częściowego 
niewykonania zadania inwestycyjnego w terminie określonym w umowie, 
dofinansowanie podlega zwrotowi. 

Na etapie składania wniosku wskazane terminy przeanalizowano na podstawie 
realizowanego Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na rok 2018 
dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa www.msit.gov.pl, który według 
informacji uzyskanych w Ministerstwie Sportu i Turystki ma być kontynuowany 
w roku 2019. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie w/w 
zmian, o które wnioskuje Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury 
Rolnictwa i Środowiska. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia ugody z Piotrem Nałęcz Cyber-Tech z/s w 
Grzybowie gm. Regimin 
Pan Waldemar Zabłocki - Radca Prawny poinformował, że na podstawie Umowy 
nr I-UP-1/10 z dnia 01.06.2010 r. Piotr Nałęcz Cyber-Tech z/s w Grzybowie gm 
Regimin wykonał termomodernizację budynku oraz docieplenie stropodachu w 
Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) w Mławie przy ul. Piłsudskiego 43. Zgodnie z §4 

http://www.msit.gov.pl


umowy strony ustaliły wynagrodzenie na kwotę netto 90.925,34 zł. (+ 22% YAT) 
Cena obejmowała robociznę oraz materiały. 

W dniu 08.07.2011 r. stwierdzono przeciek dachu budynku PUP, co świadczyło ze 
Piotr Nałęcz Cyber- Tech z/s w Grzybowie gm. Regimin roboty wykonał z usterkami 
Usterki miały byc usunięte w ramach rękojmi i gwarancji. Piotr Nałęcz Cyber-Tech 
z/s w Grzybowie gm. Regimin nie usunął usterek w terminie wyznaczonym. 
W związku z powyższym Powiat wyłonił wykonawcę zastępczego który usterki 
usunął pobierając za to wynagrodzenie w kwocie 19905,88 zł. Kwota ta została 
następnie wyegzekwowana ( w a z z odsetkami i kosztami procesu) od Piotra Nałęcza 
Cyber-Tech z/s w Grzybowie gm. Regimin na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w 
Mławie z dnia 26.09.2012r. Szkoda wyrządzona przez Piotra Nałęcza Cyber- Tech z/s 
w Grzybowie gm. Regimin na skutek nieprawidłowego wykonania umowy w zakresie 
docieplenia stropodachu została naprawiona. 
Powiat pozwem z dnia 19.05.2015 r. dochodzi natomiast od Piotra Nałęcz Cyber-
Tech z/s w Grzybowie gm. Regimin kwoty 39995,24 wraz z ustawowymi odsetkami 
(od dnia 7 listopada 2011 r. do dnia zapłaty) tytułem kary umownej za zwłokę w 
usunięciu powyższej wady. Kara umowna została naliczona - zgodnie z umową - w 
wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia od kwoty brutto wynagrodzenia. Odsetki 
od naliczonej kary na dzień wyznaczonej rozprawy - 11.03.2019 r. wynoszą 
28 475,52 zł. 
Łączne należności pozwanego z tytułu kary umownej, objęte pozwem z dnia z dnia 
19.05.2015 r„ na dzień wyznaczonej rozprawy - 11.03.2019 r. będą stanowiły kwotę 
71 370,76 zł. na którą składają się: 
- należność główna 39 995,24 zł. 
- odsetki za opóźnienie w zapłacie 28 475,52 zł. 
- koszty procesu 2 900 zł. 
Przy założeniu, że Sąd zasądziłby powyższe kwoty, Piotr Nałęcz Cyber-Tech z/s w 
Grzybowie gm. Regimin zapłaciłby na rzecz Powiatu z tytułu nienależytego 
wykonania umowy w części dotyczącej usterek dachu - łącznie 100 852,85 zł.: 71 
370,76 zł z tytułu roszczeń objętych pozwem z dnia 19.05.2015r. + 29 482,09 zł 
kosztów wykonania zastępczego (wcześniej wyegzekwowanego). Zobowiązania 
wykonawcy - Piotra Nałęcza z/s w Grzybowie gm. Regimin przekroczyłyby więc 
kwotę netto umownego wynagrodzenia wynoszącego 90 925,34 zł. 
Z danych zamieszczonych na Budowlanym serwisie informacyjnym wynika, że 
średnie marże netto w firmach budowlanych kształtują się na poziomie 27% Tym 
samym marża Piotra Nałęcza z/s w Grzybowie gm. Regimin liczona od kwoty 
wynagrodzenia netto 90 925,34 zł. wynosiłaby 24 550,00 zł, a więc znacznie poniżej 
dochodzonej kary umownej (i nie licząc odsetek za opóźnienie w zapłacie tej kary). 
Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa miarkowanie kary umownej jest przejawem 
prawa sądu do ingerencji w stosunki umowne równorzędnych podmiotów, a katalog 
kryteriów pozwalających na zmniejszenie kary umownej jest otwarty. 'oceniając 
wysokość kary umownej w związku z podniesieniem zarzutu jej miarkowania, z 
uwagi na jej rażące wygórowanie, należy brać pod uwagę szereg kryteriów w tym 
istnienie szkody oraz jej rozmiar. Względy aksjologiczne przemawiają bowiem za 
tym, ze zastrzeżenie kary nie powinno prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia 
wierzyciela. Szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
zobowiązania determinuje interes wierzyciela chroniony przez zapłatę kary umownej 
a przewidziane w art. 484 § 2 KC miarkowanie kary umownej ma przeciwdziałać 
dysproporcjom między wysokością zastrzeżonej kary umownej a godnym ochrony 
interesem wierzyciela (V CSK 45/13 - wyrok SN - Izba Cywilna z dnia 13-02-2014; 
IV CSK 621/17 - postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 29-05-2018). 
Z akt sprawy egzekucyjnej KM 1155/12 p-ko Piotrowi Nałęcz Cyber-Tech z/s w 
Grzybowie gm. Regimin, obejmującej egzekucję zasądzonych kosztów wykonania 



zastępczego wynika, że z uwagi na problemy finansowe pozwanego, egzekucja trwała 
ponad 2 lata. 
Mając na względzie powyższy stan faktyczny i prawny istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że Sąd znacznie zmniejszy wysokość kary umownej, nawet 
poniżej wartości objętej propozycją ugody. Pochodną zmniejszenia kary umownej 
będzie zmniejszona kwota odsetek. Jeżeli pozwany wykaże ponadto, że nie jest w 
stanie zasądzonej kwoty zapłacić w całości, to zasądzona kwota może przez Sąd - na 
podstawie art. 320 kpc - zostać rozłożona raty (których ilość będzie zależała od stanu 
majątkowego i sytuacji osobistej pozwanego). Na podstawie art. 100 kpc, w razie 
częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub 
stosunkowo rozdzielone. 
Nie można też wykluczyć, że Sąd oddali pozew Powiatu p-ko Piotrowi Nałęcz Cyber-
Tech z/s w Grzybowie gm. Regimin. Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu 
spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, w tym przypadku 
ciężar wykazania wadliwego wykonania stropodachu przez pozwanego spoczywa na 
Powiecie. W dacie składania pozwu do Sądu istniał materialny dowód na okoliczność 
jakości robót wykonanych przez pozwanego - budynek PUP w Mławie przy ul. ul. 
Piłsudskiego 43. Z uwagi na sprzedaż działki przez Powiat w 2016 r. i wyburzenie 
budynku PUP w 2017 r. opinia biegłego (będąca podstawą dla ustalenia przez Sąd 
stanu faktycznego) siłą rzeczy będzie się opierać na dokumentach, w tym niezbyt 
wyraźnych fotografiach dokumentujących szkodę oraz zeznaniach świadków. 
Piotr Nałęcz Cyber-Tech z/s w Grzybowie gm. Regimin kwestionuje zasadność 
naliczenia kary. W sprzeciwie od nakazu zapłaty podniósł, że kary umowne zostały 
naliczoną niesłusznie. W ocenie pozwanego wielokrotnie dokonywał on naprawy 
usterek, które spowodowane zostały błędami projektu, kosztorysu oraz zmian 
projektowych powstałych w trakcie robót. Pozwany wniósł o przeprowadzenie 
dowodu z zeznań powielanych przez niego świadków, dokumentów dotyczących 
inwestycji oraz powołania biegłego z zakresu budownictwa. 
Nie można zatem wykluczyć, iż biegły stwierdzi, że z braku materialnego dowodu w 
postaci budynku PUP, jedynie na podstawie dokumentów i zeznań świadków nie jest 
w stanie wydać opinii. Wówczas Sąd może oddali powództwo uzasadniając, iż 
przedłożone przez Powiat dokumenty nie są wystarczającym dowodem do uznania, że 
pozwany naprawę wykonał nienależycie. 
W świetle stanu faktycznego sprawy i stanu prawnego ugoda pomiędzy Piotrem 
Nałęcz jest dopuszczalna i wskazana, mając przy tym na względzie niepewny wynik 
postępowania. Ugoda daje pozwanemu realną możliwość spłaty zadłużenia. Motywuje 
też pozwanego do jednorazowej, niezwłocznej zapłaty 19997,62 zł. Z drugiej strony, 
ugoda daje Powiatowi niezwłoczny przychód w postaci jednorazowej zapłaty 
należności, nieobarczonej ryzykiem długotrwałej egzekucji a nawet nieściągalności w 
przypadku zapłaty w ratach. 
Zarząd Powiatu Mławskiego wyraził zgodę na zawarcie z Piotrem Nałęcz Cyber-Tech 
z/s w Grzybowie gm. Regimin ugody w sprawie z powództwa Powiatu Mławskiego o 
zapłatę, zawisłej przed Sądem Rejonowym w Mławie pod sygn. IC 288/15^ na 
następujących warunkach: 
1) Piotr Nałęcz Cyber-Tech z/s w Grzybowie gm. Regimin zapłaci na rzecz Powiatu 
Mławskiego jednorazowo, w terminie do dnia 10 kwietnia 2019 r. kwotę 19997,62 zł. 
tytułem połowy kary umownej naliczonej przez Powiat Mławski na podstawie umowy 
nr I-UP-1/10 z dnia 01.06.2010 r. 
2) z chwilą zapłaty kwoty 19997,62 zł., która powinna nastąpić do dnia 10 kwietnia 
2019 r., Powiat Mławski zrzeka się wszelkich pozostałych roszczeń objętych pozwem 
z dnia 19.05.2015 r. 
3) koszty procesu pomiędzy stronami znoszą się wzajemnie na podstawie art. 104 
kodeksu cywilnego. 



4) nieuregulowanie przez Piotra Nałęcz Cyber-Tech z/s w Grzybowie gm. Regimin w 
terminie do dnia 10 kwietnia 2019 r. kwoty 19 997,62 zł., skutkuje wymagalnością po 
tej dacie zapłaty przez Piotra Nałęcz Cyber-Tech z/s w Grzybowie gm. Regimin na 
rzecz Powiatu Mławskiego kwoty 34.271,38 zł. wraz z odsetkami za opóźnienie w 
zapłacie liczonymi od dnia 11 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu 
w kwocie 1 450 zł. (na kwotę 34.271,38 zł składają się: 19 997,62 zł tytułem połowy 
kary umownej + 14 273,76 zł. tytułem połowy odsetek ustawowych liczonych od 
kwoty19 997,62 zł. za okres od dnia 7.11.2011 r. do dnia 11.03.2019 r.). 
5) ugoda zostanie zawarta na rozprawie przed sądem w formie tzw. ugody sądowej. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 81/2019. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego bieżącego 
utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Mława. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 82/2019 w sprawie zmiany planu rzeczowo-
finansowego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Mława. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Mława 
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie 
z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta Mława. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Miasta Mława w 
sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z 
użytkowania jako drogi publicznej części drogi gminnej: 
1) ul. Ciechanowskiej położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów m. 
Mława numerem 2226/5 w obrębie nr 10, 
2) ul. Działdowskiej położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów m Mława 
numerem 203/7, 203/8 w obrębie nr 11, 
3) ul. 20 Dywizji Wojska Polskiego położonej na działce oznaczonej w ewidencji 
gruntów m. Mława numerem 2149/17 w obrębie nr 10. 
Wyżej wymienione zostaną wydzielone z przeznaczeniem na powiększenie 
przyległych nieruchomości. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 83/2019. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym robót na drogach 
powiatowych zamiejskich w 2019 r. 
Zarząd Powiatu w Uchwale Nr 40/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 
16.01.2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu rzeczowo - finansowego 
bieżącego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich w 2019 r. na podstawie 
Uchwały Nr IV/29/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w 
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019 wprowadził 
następujące zmiany: 
1) poz. II.2. „Modernizacja-remont drogi powiatowej nr 233IW Podkrajewo-
Wiśniewo" - zmniejszenie zadania o kwotę 722 616,28 zł do kwoty: 1 990 229,00 zł, 
2 \ Poz- H.4. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania 
ulic Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na 
skrzyżowanie typu rondo w a z 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" - zwiększenie zadania o kwotę: 3 283 862,14 zl do kwoty 7 054 
200,00 zł. 
W wyniku przyjęcia w/w zmian ogólna kwota planu na 2019 r. ulega zwiększeniu 
i wynosi 15 724 522,00 zł. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 84/2019. 



27. Uzgodnienie projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektu 
decyzji o warunkach zabudowy oraz zaopiniowanie zadania inwestycyjnego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił: 

• projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wodociągowa w 
Mławie, nr ewid. działki: 10-2070, 11-288/7, 11-228/8, 11-290/1 11-191/5 
11-323,11-326/1; 

• projekt decyzji o warunkach zabudowy Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna -
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna 
infrastrukturą techniczną, nr ewid. działki 175/6 Windyki. 

Ponadto pozytywnie zaopiniował zadanie inwestycyjne na podstawie art. 1 lb ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnią 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) -
Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie etap II - wnioskodawca Miasto Mława. 

28. 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 trzynaste posiedzenie Zarządu. 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
25.02.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 13/2018 
z dnia 22.02.2019 roku 

Protokół 
z glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski ... 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska...( 

Witold Okumski l f 

Krystyna Zając 


