
Br. 0022.9.2019 

Protokół Nr 16/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

w dniu 21 marca 2019 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 15/2019. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 15/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 11 marca 2019 roku. 

3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Mławie o przyznanie dofinansowania 
w kwocie 2 000,00zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Ukryty potencjał osób 
nieaktywnych i biernych zawodowo". 
Pan Witold Żerański - Dyrektor PUP w Mławie zwrócił się do zarządu Powiatu z 
prośbą o przyznanie dofinansowania w kwocie 2 000,00zł na realizację 
przedsięwzięcia pn. „Ukryty potencjał osób nieaktywnych i biernych zawodowo". 
Konferencja organizowana jest 22 marca 2019 roku w auli Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Wydział Zamiejscowy w Mławie. Tematem 
konferencji będą możliwości wykorzystania na rynku pracy potencjału osób 
nieaktywnych i biernych zawodowo. Konferencja jest skierowana do przedstawicieli 
powiatów i jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: mławskiego, 
ciechanowskiego, płońskiego, przasnyskiego i żuromińskiego, przedstawicieli 
organizacji zrzeszających pracodawców, organizacji zajmujących się aktywizacją 
osób biernych zawodowo oraz wszystkich zainteresowanych tematyka konferencji. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Dyrektora PUP w Mławie. 
Na realizację w/w przedsięwzięcia przeznaczył kwotę 2 000,00zł. Źródłem pokrycia 
będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu. 

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie o podjęcie procedury podziału 
działki o numerze ewid. 154/2 obręb nr 41 Strzegowo Osada, a następnie wykupu jej 
części o powierzchni ok. 8nr na potrzeby wykonania połączenia istniejącego 
chodnika na ul. Adama Mickiewicza będącego w ciągu drogi powiatowej Nr 2356W 
z chodnikiem na ul. Wyzwolenia będącego w ciągu drogi krajowej Nr 7. 
Pan Stanisław Michaluk - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, że Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w 
Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie procedury podziału 
działki o numerze ewid. 154/2 obręb nr 41 Strzegowo Osada, a następnie wykupu jej 
części o powierzchni ok. 8m2 na potrzeby wykonania połączenia istniejącego 
chodnika na ul. Adama Mickiewicza będącego w ciągu drogi powiatowej Nr 2356W 
z chodnikiem na ul. Wyzwolenia będącego w ciągu drogi krajowej Nr 7. 
Temat połączenia chodników był wielokrotnie zgłaszany do Wójta Gminy Strzegowo 
przez mieszkańców gminy. Odcinek ten jest w złym stanie technicznym i stanowi 
zagrożenie dla pieszych, szczególnie w okresie zimowym i jesiennym. 
Zarząd Powiatu opowiedział się za rozpoczęciem procedury związanej z wykupem 
części działki Nr 154/2 obręb 41 Strzegowo-Osada o powierzchni ok. 8m2 i podjęciem 
rozmów z właścicielami działki. 



5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdu marki 
Ford Fiesta, przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie prawomocnego 
postanowienia Sądy Rejonowego w Mławie, sygn. akt- INs 350/18 z dnia 2 lutego 
2019 roku. Likwidacja-demontaż nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego wystawionego przez firmę zajmującą się demontażem pojazdów. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 109/2019. 

6. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Mławie o zabezpieczenie 
środków finansowych w budżecie powiatu w 2019 roku w kwocie 42 500,00zł 
z przeznaczeniem na zakup i wyposażenie pojazdu służbowego nieoznakowanego. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Artur Ryfiński 
- Komendant Powiatowy Policji w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z prośbą zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu w 2019 roku w 
kwocie 42 500,00zł z przeznaczeniem na zakup i wyposażenie pojazdu służbowego 
nieoznakowanego. Powyższa kwota stanowi 50% ceny nowego pojazdu. Komendant 
Główny Policji na powyższy zakup przeznacza 50% kwoty wartości pojazdu. 
Na Komendę Powiatową Policji w Mławie w budżecie Powiatu Mławskiego na 2019 
rok zabezpieczona jest kwota w wys. 30 000,00 zł. 
Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. Na chwilę 
obecną nie jest możliwe przyznanie kwoty w wys. 42 500,00 zł z uwagi na 
ograniczone możliwości finansowe. 

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie o dokonanie zmian w planie 
finansowym jednostki na 2019 rok. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że Pan 
Stefan Wojnarowski - Dyrektor ZS Nr 3 w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2019 rok na kwotę 
76 741,67 zł. 
W wyniku porozumienia o współpracy zawartego w dniu 11 września 2018 r. między 
LG Electronics z siedzibą w Seulu a Zespołem Szkół Nr 3 w Mławie zadeklarowano 
darowiznę w wys. 76 741,67zł dla ZS Nr 3 w Mławie w ramach programu wsparcia 
renowacji laboratoriów elektronicznych. Realizacja projektu została zaplanowana na 
początek 2019 roku. Przekazanie środków nastąpiło 24 grudnia 2018 roku na rachunek 
bieżący szkoły. Z uwagi na brak możliwości dokonania zmian w planie budżetowym 
darowizna jako ponad planowy dochód została odprowadzona na rachunek powiatu -
dział 801 rozdział 80130 § 0960. W dniu 1 lutego br. została podpisana umowa 
darowizny w której LGE oświadcza, iż przekazana kwota dla ZS Nr 3 w Mławie 
w całości winna być spożytkowana na użytek realizacji projektu. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian, o które wnioskuje Pan Dyrektor 
ZS Nr 3 w Mławie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na 2019 rok, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli na które 
dofinansowanie jest przyznawane. 
Zarząd Powiatu: 
1) Ustalił na rok 2019 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

powiatowych samorządowych jednostek oświatowych. 
1) Ustalił maksymalna kwotę dofinansowania opłat za dokształcanie pobierane przez 

szkoły wyższe zakłady doskonalenia nauczycieli w wysokości do 60% za jeden rok 
nauki, nie więcej niż 3 000,00zł w roku dla nauczyciela szkoły lub placówki 
prowadzonej przez Powiat Mławski. 



2) Ustalił dofinansowanie form i specjalności kształcenia w roku budżetowym 2019, 
zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły/placówki, na które jest przyznane 
dofinansowanie w szczególności: 
- Studia podyplomowe nauczycieli. Preferowane kierunki: gimnastyka korekcyjna, 
fizjoterapia diagnoza monachijska terapia integracji sensorycznej, historia, 
informatyka, oligofrenopedagogika. 
- Szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria, wykłady i kursy kwalifikacyjne. 
- Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli i specjalistów 
organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia. 
- Koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych. 

W przedmiotowej sprawie zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 110/2019. 
9. Uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji lokalizacji 

inwestycji celu publicznego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił: 
1) Projekty decyzji o warunkach zabudowy: 

- Burmistrza Miasta Mława - Budynek produkcyjno-magazynowy, budynek 
kotłowni i portierni, nr ewid. działki 1728/31 Mława; 
- Wójta Gminy Lipowiec Kościelny - Dwa budynki gospodarcze, nr ewid. działki 
322/1 Krępa. 

2) Projekty decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego: 
- Burmistrza Miasta Mława - Przebudowa sieci wodociągowej, ul. Napoleońska 
Mława, nr ewid. działki 1983/3; 
- Wójta Gminy Strzegowo - Przebudowa drogi gminnej, nr ewid. działki 163 
Giżyn-Baranek; 

- Wójta Gminy Strzegowo - Przebudowa drogi gminnej, nr ewid. działki 207 
Chądzyny Krusze-Chądzyny Kuski. 

3) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Bojanowo - wnioskodawca: Wójt Gminy Radzanów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy 
Dzierzgowo w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej 
przebiegu. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Gminy Dzierzgowo 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi -
ulicy Księdza Prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego położonej na terenie Gminy 
Dzierzgowo na działkach o nr ew. 301/2, 142/4 i części działki nr ew. 652 obręb 
Dzierzgowo, na odcinku od drogi powiatowej nr P2361W Szemplino - (granica 
województwa) - Brzozowo - Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki przez 
miejscowość Brzozowo - Maje, do działki nr ew. 252/14 obręb Dzierzgowo, 
o długości 0,560 km. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 111/2019. 

11. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na objęcie Patronatem Honorowym 
Starosty Mławskiego. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie Patronatem Honorowym Starosty 
Mławskiego „Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w Tenisie 
Stołowym", które odbędą się w dniach 25-28 kwietnia 2019 r. w Mławskiej Hali 
Sportowej, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 112/2019. 

12. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na objęcie Patronatem Honorowym 
Starosty Mławskiego Wystawy Wielkanocnej organizowanej przez Stowarzyszenie 
Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Ciechanowie. 



Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym Starosty 
Mławskiego Wystawy Wielkanocnej organizowanej przez Stowarzyszenie Społecznej 
Samopomocy Lokalna Grupa Działania, która odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. w Hali 
Sportowej w Strzegowie. Celem wystawy jest kultywowanie i podtrzymywanie 
lokalnych tradycji wielkanocnych na obszarze gmin członkowskich LGD oraz 
zainteresowanie społeczności lokalnej twórczością ludową i prezentowanie jej na 
stoiskach połączone z konkursami. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 113/2019. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo - finansowym robót na 
drogach powiatowych zamiejskich w 2019 roku. 
Zarząd Powiatu dokonał zmian 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. w związku z 
wystąpieniem niedoboru środków zaplanowanych dla zadania zimowego utrzymania 
dróg: 
- poz. III „Bieżące utrzymanie dróg" - zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 
1 100 000,00 zł. 
- poz. V „Zimowe utrzymanie dróg" - zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 
800 000,00 zł. 
Powyższe zmiany nie powodują zmian w planie finansowym jednostki. 
Na wniosek radnego Pana Witolda Okumskiego Zarząd Powiatu postanowił poczynić 
starania w kierunku zwiększenia środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg 
o kwotę 200 000,00 zł w terminie do I półrocza 2019 roku. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu powiedział: „Z realizacji jakich zadań 
będziemy rezygnować w związku z pomniejszeniem środków na bieżące utrzymanie 
dróg o 200 000,00 zł?" 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie powiedział: „Będzie zmniejszony 
zakres wycinki krzaków przy drogach. Na pewno będą prowadzone remonty 
cząstkowe nawierzchni drogowych. W ubiegłym roku prace związane z utrzymaniem 
dróg tj. uzupełnienie poboczy czy wycinka krzaków były wykonywane własnymi 
siłami i sprzętem. W chwili obecnej pracownicy zapowiadają odejścia. Przyczyną są 
niskie wynagrodzenia. Na rynku pojawiają się oferty pracy z wyższym wynagrodzeniem. 
Zachodzi obawa, że zabraknie obsady do wykonywania prac w terenie." 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu zapytał: 
- na jakim poziomie kształtują się wynagrodzenia operatorów sprzętu w PZD 
w Mławie? 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie powiedział: „Wynagrodzenia 
pracowników obsługujących sprzęt typu: koparki, koparki-ładowarki są na trzech 
poziomach płacowych: 
- 5 pracowników - wynagrodzenie 2200,00 zł netto; 
- 4 pracowników - wynagrodzenie 2000,00 zł-2100,00 zł netto; 
- 6 pracowników - wynagrodzenie 1700,00 zł-1800,00 zł netto." 
Pani Krystyna Zając - Członek Zarządu zwróciła uwagę, że drogi są niszczone przez 
duże pojazdy. Czy istnieje możliwość, aby firma CEDROB partycypowała w kosztach 
naprawy drogi? 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie oznajmił, że prowadził rozmowy 
z Panem Andrzejem Śliwińskim - Członkiem Zarządu CEDROB S.A. w sprawie 
dofmasowania do remontu drogi powiatowej Bońkowo Kościelne - Rudowo. 



14. Sprawy różne. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych istnieje możliwość ubiegania się o środki na 
realizację inwestycji: 
1. Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie 
dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę 
drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 
10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko; 
2. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: 
Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie 
typu rondo wraz 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 23 69W na terenie Miasta Mława - Etap II; 
3. Remont drogi powiatowej nr 233IW Podkrajewo - Wiśniewo. 
Zarząd Powiatu uznał, że należy przystąpić do realizacji powyższych inwestycji 
i prowadzić rozmowy z Wójtem Gminy Strzegowo, Wójtem Gminy Wiśniewo 
i Burmistrzem Miasta Mława w sprawie partycypacji w kosztach ich realizacji. 
Ponadto upoważnił Starostę Mławskiego do złożenia wniosku do Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o dofinansowanie powyższych inwestycji 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin złożenia wniosków -
do 12 kwietnia 2019 roku. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu przedstawił kosztorys cenowy 
budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4640W - ul. Szreńska w Mławie: 
I Etap - do sklepu „Stara wędzarnia" z rozjazdem - 317 557,27 zł 
II Etap - do ogródków działkowych - 599 984,33 zł. 
Poinformował, że Burmistrz Miasta Mława składał ustną deklarację partycypacji 
w kosztach realizacji przedmiotowej inwestycji w kwocie 300 000,00 zł. 
Zarząd Powiatu uznał, że zadanie w całości powinno zostać wykonane w 2019 roku 
i należy zwrócić się do Burmistrza Miasta Mława o złożenie pisemnej deklaracji 
udzielenia pomocy finansowej w wysokości 50% kosztów budowy chodnika na 
odcinku drogi o długości 800 metrów do ogródków działkowych. Jeśli będzie 
pozytywna decyzja w przedmiotowej sprawie - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W - ul. Szreńska w Mławie" powinno 
zostać wprowadzone do budżetu Miasta Mława na 2019 rok. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Przemysław 
Pakuszewski - Wójt Gminy Radzanów pismem nr RIN.7226.1.2019.RN z dnia 20 
marca 2019 roku zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wykonanie kompleksowej 
przebudowy drogi powiatowej od Radzanowa w kierunku Żuromina na odcinku ok. 
2,5 km począwszy od Placu Piłsudskiego poprzez ulicę Poświętne, most na rzece 
Wkrze w Radzanowie do skrzyżowania równorzędnego w miejscowości Zgliczyn-
Glinki (przysiółek Drzazga). Kompleksowa modernizacja uwzględniająca oprócz 
nowej nawierzchni jezdni, odwodnienia, chodników i oświetlenia ulicznego 
zdecydowanie poprawi poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu zarówno kołowego 
jak tez pieszego. 
Fatalny stan nawierzchni i problemy z odwodnieniem powodujące niszczenie poboczy 
były wielokrotnie zgłaszane do Urzędu Gminy w Radzanowie przez mieszkańców 
gminy i kierowców. Temat przebudowy, poprawy jakości tego odcinka drogi był też 
przekazywany wcześniej do Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie. 
Wójt Gminy Radzanów deklaruję pomoc finansową w wysokości 50% kosztów 
sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotowej inwestycji. 



Zarząd Powiatu upoważnił Pana Jerzego Rakowskiego - Starostę Mławskiego i Pana 
Leszka Śłubowskiego - Dyrektora PZD w Mławie do podjęcia działań w zakresie 
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę w/w drogi 
powiatowej w 2019 roku. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął szesnaste posiedzenie Zarządu. 

Krystyna Zając 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
22.03.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 16/2019 
z dnia 21.03.2019 roku 

Protokół 
z glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 21 marca 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz ...i 

Jolanta Karpińska 7 

Witold Okumski .(/.:?. 

Krystyna Zając 
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