
Br. 0022.10.2019 

Protokół Nr 17/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

w dniu 28 marca 2019 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył siedemnaste 
posiedzenie Zarządu. 
Pan Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta zgłosił do porządku obrad wprowadzenie 
dodatkowych punktów: 
7. Planowana liczba uczniów i oddziałów na rok szkolny 2019/2020. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego p.o. 
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J.Korczaka w Mławie. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do porządku 
obrad. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 16/2019. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 16/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 21 marca 2019 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania 
budżetu powiatu mławskiego za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 115/2019 w sprawie przedstawienia sprawozdania 
rocznego z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2018 oraz informacji 
0 stanie mienia. 
Budżet po stronie dochodów zrealizowany został w 101,66 %, w tym dochody bieżące 
zrealizowano na poziomie 101,96 %, dochody majątkowe na poziomie 99,67%. 
W strukturze według rodzaju dochodów realizacja przedstawiała się następująco: 
1. Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne zrealizowano 
w 101,48%, 
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 106,35 %, 
3. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 203,89 %, 
4. Subwencje powiatu zrealizowano w 100%, 
5. Inne środki zrealizowano w 100,00%, 
6. Dotacje celowe otrzymane od różnych dysponentów zrealizowano w 99,96%. 
Budżet po stronie wydatków ogółem zrealizowany został w 95,90 %, w tym z tytułu 
wydatków bieżących realizacja zamknęła się na poziomie 96,03 %, wydatków 
majątkowych na poziomie 95,52%. 
Zespół Szkół Nr 1 w Mławie, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Mławie i Bursa Szkolna w Mławie upoważnione zostały do gromadzenia na 
wydzielonym rachunku dochodów. Łącznie za rok 2018 w powiecie mławskim 
osiągnięto wpływy na wydzielonych rachunkach dochodów w łącznej wysokości 
233.701,52 zł na planowane 266.670,00 z ł , co stanowi 87,64 % planu. 
Plan wydatków tj. przeznaczenie dochodów ustalony został na poziomie 266.670,00 
zł, zrealizowany na kwotę 233.701,52 zł, co stanowi 87,64 %. 
Na koniec roku budżetowego nie pozostały środki na wydzielonych rachunkach 
dochodów , stąd we wszystkich jednostkach stan środków pieniężnych jest zerowy. 
We wszystkich jednostkach wydatki z rachunku dochodów dokonywane były 
w oparciu o sporządzony plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych 
1 były realizowane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów. 



4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mławskiego na 
2019 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 116/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
powiatu mławskiego na 2019 rok. 
Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 138.882,16 
zł i dotyczy: 
1. Wniosku Dyrektora Centrum Administracji do Obsługi Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dotacji w rozdziale 85510 
w wysokości 138.882,16 zł, dotyczącej zawartego porozumienia z Powiatem 
Sierpeckim na umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 
Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Centrum 
Administracji do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w 
Mławie, zgodnie z zawartym porozumieniem. 
Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 138.882,16 
zł (per saldo) i dotyczy przesunięć: 
1. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 450,00 zł, w związku z zakupem 
środków ochrony indywidualnej dla pracowników, zgodnie z wymogami BHP 
i PPOŻ. 
2. W rozdziale 75515 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 519,00 zł, z zadań bieżących 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 
3. W rozdziale 80146 następuje zwiększenie środków na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli na rok 2019 we wszystkich jednostkach oświatowych Powiatu 
Mławskiego, zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu Nr 110/2019 z dnia 21.03.2019 r. w 
sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 r. 
Środki w wysokości 55.749,00 zł zostały przesunięte z rezerwy celowej na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
4. W rozdziale 80142 i 80146 następuje przesuniecie środków w planie finansowym 
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 64.455,00 
zł związanych z wyodrębnieniem środków na doskonalenia zawodowe nauczycieli w 
2019 r. 
5. W rozdziale 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 18.493,00 zł, z przeznaczeniem na 
wydatki bieżące związane z opłatami za media oraz zakup materiałów. 
6. W rozdziale 85333 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 
Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 2.000,00 zł, celem prawidłowej 
realizacji zwiększonych rzeczowych wydatków bieżących. Powyższe środki zostały 
przesunięte z rezerwy ogólnej. 
7. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym 
Domu Dziecka Nr 1 w Kowalewie w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na 
bieżące wydatki związane z pobytem wychowanka w szpitalu. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 78.032.391,50 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 82.062.304,39 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. 

5. 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 117/2019 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2019. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2019. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 118/2019 w sprawie zmiany harmonogramu 
dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2019. 

7. Planowana liczba uczniów i oddziałów na rok szkolny 2019/2020 
Zarząd Powiatu ustalił, że arkusze organizacyjne szkół i placówek na rok szkolny 
2019/2020 powinny zostać sporządzone zgodnie z regulacjami zawartymi 
w Rozporządzeniu MEN z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli i planu finansowego 
szkoły/placówki biorąc pod uwagę poniższe: 
1. W arkuszu organizacyjnym wprowadzić pełne etaty po uśrednieniu, pozostałe 

godziny ponadwymiarowe należy wykazać, jako wakat. 
2. Wykaz nauczycieli odchodzących na emeryturę z art. 88 i z którymi następuje 

rozwiązanie stosunku pracy z art. 20 KN złożyć z projektem arkusza 
organizacyjnego. 

3. Poczynić maksymalne oszczędności przy podziale przedmiotów na grupy 
i przy wyborze przedmiotów na poziomie rozszerzonym. 

4. W celu zabezpieczenia zatrudnionym nauczycielom pełnego pensum 
dydaktycznego upoważnia się dyrektora, do podjęcia działań zmierzających do 
uzupełnienia godzin w innych szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Mławski. 

5. W przypadkach uzasadnionych, nowo zatrudnionych nauczycieli wykazać w 
Aneksie nrl do arkusza organizacji po uzupełniającej rekrutacji uczniów do 
szkoły. 

6. Wprowadzić informację na temat zmiany stopnia awansu zawodowego 
nauczycieli. 

7. Przy rekrutacji uwzględnić liczbę uczniów, która została poniżej ustalona. 
8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się minimalną liczbę uczniów 

w oddziale - 22. 
Projekt arkusza organizacji na rok szkolny 2019/20 zaopiniowany przez zakładowe 
organizacje związkowe należy złożyć w terminie do 21 kwietnia 2019 roku 
W porozumieniu z dyrektorami szkół Zarząd Powiatu ustalił również liczbę oddziałów 
oraz ogólną liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 
2019/2020 prowadzonych przez Powiat Mławski: 
I. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży: 
1) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie: 
Typy szkół: 
Technikum Nrl im. Jerzego Ciesielskiego 

- technik budownictwa - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24; 
- technik robót wykończeniowych w budownictwie - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba 
uczniów kl. I - 24; 
- technik informatyk - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24; 
- technik elektryk - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24; 



- technik reklamy - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24. 
Razem: liczba oddziałów kl. I - 5, liczba uczniów kl. 1 - 1 2 0 . 
2) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie: 
Typy szkół: 
Technikum Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej 
- technik usług kelnerskich - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24; 
- technik żywienia i usług gastronomicznych - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba 
uczniów kl. I - 24; 
- technik hotelarstwa - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24; 
- technik logistyk - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24; 
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej 
- kucharz (klasa integracyjna) - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 20. 
Razem: liczba oddziałów kl. I - 5, liczba uczniów kl. I - 116. 
3) Zespół Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie: 
Typy szkół: 
III Liceum Ogólnokształcące - liczba oddziałów kl. I - 2, liczba uczniów kl. 1 - 4 8 . 
Technikum Nr 3 
- technik elektronik - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24. 
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 
- wielozawodowa - liczba oddziałów kl. I - 3, liczba uczniów kl. I - 84. 
Razem: liczba oddziałów kl. I - 6, liczba uczniów kl. 1 - 1 5 6 . 
4) Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r. w Mławie: 
Typy szkół: 
II Liceum Ogólnokształcące - liczba oddziałów kl. I - 4, liczba uczniów kl. I - 96. 
Technikum nr 4 
- technik ekonomista - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24. 
- technik handlowiec - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24. 
Razem: liczba oddziałów kl. I - 6, liczba uczniów kl. 1 - 1 4 4 . 
5) I Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Mławie - liczba oddziałów kl. 
1 - 6 , liczba uczniów kl. 1 - 1 4 4 . 
Ogółem: liczba oddziałów kl. I - 28, liczba uczniów kl. I - 680, 
II. Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży: 
Typy szkół: 
1) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie 
Technikum Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego 
- technik budownictwa - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24. 
- technik informatyk - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24. 
- technik reklamy - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24. 
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego 
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - liczba oddziałów kl. 
I - 1, liczba uczniów kl. 1 - 2 8 . 
Razem: liczba oddziałów kl. I - 4, liczba uczniów kl. I - 100. 
2) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie: 
Typy szkół: 
Technikum Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej 
- technik usług kelnerskich - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24. 
- technik żywienia i usług gastronomicznych - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba 
uczniów kl. I - 24. 
- technik hotelarstwa - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24. 
- technik logistyk - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24. 
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej 



- kucharz (klasa integracyjna) - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 20. 
Razem: liczba oddziałów kl. I - 5, liczba uczniów kl. I - 116. 
3) Zespół Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie: 
Typy szkół: 
III Liceum Ogólnokształcące w tym: 
- klasa sportowa - liczba oddziałów kl. I - 2, liczba uczniów kl. 1 - 4 8 . 

Technikum Nr 3 
- technik elektronik - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24. 
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 
- wielozawodowa - liczba oddziałów kl. 1 - 2 , liczba uczniów kl. I - 56. 
Razem: liczba oddziałów kl. I - 5, liczba uczniów kl. I - 128. 
4) Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r. w Mławie: 
Typy szkół: 
II Liceum Ogólnokształcące - liczba oddziałów kl. 1 - 3 , liczba uczniów kl. I - 72. 
Technikum nr 4 
- technik ekonomista - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24. 
- technik handlowiec - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I - 24. 
Razem: liczba oddziałów kl. I - 5, liczba uczniów kl. I - 120. 
5) I Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Mławie - liczba oddziałów kl. 
1 - 5 , liczba uczniów kl. I - 120. 
III. Szkoły dla dorosłych po zasadniczej szkole zawodowej 
1) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie: 
Typy szkół: 
Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych) - liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów 
kl. I - 24. 
IV) Szkoły specjalne 
1) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mławie 
Typy szkół: 
Przedszkole Specjalne - liczba oddziałów w roku szkolnym 2019/2020 - 2. 
Szkoła Podstawowa Specjalna - liczba oddziałów w roku szkolnym 2019/2020 - 12. 
Szkoła Przyspasabiająca do Pracy Specjalna - liczba oddziałów w roku szkolnym 
2019/2020-3. 
Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna (na podbudowie gimnazjum) - liczba oddziałów 
w roku szkolnym 2019/2020 - 2. 
Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze - liczba oddziałów w roku szkolnym 
2019/2020-2. 
Razem: liczba oddziałów w roku szkolnym 2019/2020 - 21. 
Ponadto Zarząd Powiatu ustalił liczbę uczniów/słuchaczy w klasach pierwszych: 
Liceum Ogólnokształcącego i Technikum po 24 uczniów, natomiast w Branżowej 
Szkole I stopnia po 28 uczniów. 
W szkołach specjalnych planowana liczba oddziałów ogółem wynosi 21 natomiast 
liczbę uczniów ustala się zgodnie z przepisami dot. ramowych statutów szkół. Liczba 
uczniów klas pierwszych w szkołach specjalnych uwarunkowana jest ilością 
otrzymanych skierowań do kształcenia specjalnego. 
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOSW w Mławie w sprawie udzielania zgody na 
aplikację oraz zabezpieczenie minimalnego wymaganego 20 % wkładu własnego, na 
potrzeby realizacji 3 modułu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole 
i w domu" na lata 2019-2023, w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. 
Pani Beata Mickiewicz - p.o. Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Mławie poinformowała, że z powodu braku pomieszczenia przystosowanego do 



spożywania posiłku pełniącego wyłącznie funkcję jadalni Ośrodek planuje przystąpić 
do realizacji rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu". 
Pozyskane środki z dofinansowania jednostka przeznaczy na adaptację pomieszczenia 
na jadalnię oraz jej wyposażenie. SOSW zapewnia uczniom posiłek złożony z dwóch 
dań gorących, dostarczany wraz z zastawą przez podmiot prowadzący działalność 
związaną z wyżywieniem tzw. catering. Posiłek uczniowie spożywają w pracowni 
gospodarstwa domowego, w której znajduje się 5 stoików i 10 krzeseł. Na dzień 
dzisiejszy z obiadów korzysta 55 uczniów. Ponieważ miejsc w pracowni jest tylko 10, 
uczniowie są zmuszeni spożywać posiłek w kilku turach. 
Przewidywany zakres prac: 
- wyburzenie ścian działowych pomiędzy korytarzem a pomieszczeniem 
gospodarczym, 
- wykonanie zabudowy ze szkła i aluminium, 
- wstawienie w miejsce drzwi zewnętrznych prowadzących do obecnego 
pomieszczenia gospodarczego przeszkolonej witryny, 
- wstawienie przeszkolonych drzwi do pracowni gospodarstwa domowego, 
- malowanie ścian, 
- położenie płytek podłogowych, 
- zakup 12 stolików oraz 48 krzeseł, 
- zakup stołu pokrytego z blachy nierdzewnej do wydawania posiłków. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie SOSW w Mławie do programu pn. 
„Posiłek w szkole i w domu". W momencie zakwalifikowania się jednostki do w/w 
programu Zarząd Powiatu wskaże źródło pokrycia wkładu własnego w wys. 20%. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "My tez 
potrafimy - wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi" w ramach V edycji programu „Decydujesz, pomagamy" prowadzonej 
przez Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco oraz Pracowni Badań i Innowacji 
Społecznych "Stocznia". 
Na wniosek Pani Beaty Mickiewicz - p.o. Dyrektora Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Mławie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu 
Mławskiego do realizacji projektu złożonego w ramach Konkursu Grantowego V 
Edycji Programu Decydujesz, pomagamy" prowadzonej przez Tesco Polska przy 
wsparciu Fundacji Tesco oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia". 
W ramach projektu Wnioskodawcą jest Powiat Mławski - Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Mławie. 
Projekt, planowany jest do realizacji w okresie od 21.04.2019 r. - do 21.06.2019 r. 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Mławie. 
Budżet projektu - w ogólnej wysokości nie większej niż 3 000,00 zł. Budżet projektu 
nie wymaga wniesienia wkładu własnego, 100 % realizacji projektu pokrywa 
przedmiotowy grant. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 119/2019. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego p.o. Dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J.Korczaka w Mławie. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Beacie Mickiewicz - p.o. Dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. J. Korczaka w Mławie do 
składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Mławskiego do podejmowania 
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu złożonego w ramach Konkursu 
Grantowego V Edycji Programu „Decydujesz, pomagamy" prowadzonej przez Tesco 
Polska przy wsparciu Fundacji Tesco oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych 
"Stocznia". Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż czas zakończenia 
realizacji w/w projektu. 



W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 120/2019. 
11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie o utworzenie z dniem 1 września 

2019 roku oddziału sportowego w III Liceum Ogólnokształcącym działającym 
w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
Pan Stefan Wojnarowski - Dyrektor ZS Nr 3 w Mławie zwrócił się do Zarządu 
Powiatu w Mławie z wnioskiem o utworzenie z dniem 1 września 2019 roku oddziału 
sportowego w III Liceum Ogólnokształcącym działającym w Zespole Szkół Nr 3 w 
Mławie. 
W dniu 27 lutego Rada Pedagogiczna ZS Nr 3 w Mławie podjęła uchwałę w sprawie 
utworzenia oddziału sportowego w III Liceum Ogólnokształcącym dla absolwentów 
szkół podstawowych. Projekt przeznaczony jest dla chłopców od 15 roku życia. 
Opracowany „Program szkolenia dla oddziału sportowego o profilu piłki nożnej w 
szkole ponadpodstawowej" został pozytywnie zaopiniowany przez doradcę 
metodycznego PODN w Mławie. Skonstruowany jest prawidłowo, uwzględnione są 
cele edukacyjne, cele ogólne, zadania prowadzącego, etapy szkolenia, zasady treningu 
oraz działania wychowawcze i przewidywane osiągnięcia uczniów po zrealizowaniu 
programu. Jest on zgodny z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
Funkcjonowanie klasy sportowej przyczyni się nie tylko do podniesienia sprawności, 
ale również pozwoli na wyszkolenie przyszłych zawodników piłki nożnej, 
reprezentantów drużyny juniorów i seniorów Klubu Sportowego „Mławianka Mława". 
Zarząd Powiatu wyraził wstępną zgodę na utworzenie z dniem 1 września 2019r. 
klasy sportowej o profilu piłki nożnej dla absolwentów 8 klasy szkoły podstawowej w 
III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Mławie, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 121/2019. 
Klasa sportowa będzie prowadzona w czteroletnim cyklu kształcenia 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2019 roku. 
W związku z rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków dotyczących 
realizacji zadań z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2019 roku Zarząd 
Powiatu rozstrzygnął otwarty konkurs na te zadania i udzielił dotacji: 
Zadanie nr 1: „Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych a w szczególności: 
festiwali, przeglądów, występów artystycznych i konkursów": 
1. Związkowi Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława -

Plener malarsko - fotograficzny poświęcony twórczości Wojciecha Piechowskiego 
- 2 000,00 zł; 

2. Stowarzyszeniu Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem" przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6, 06-500 
Mława - VIII Mławska Gala Wolontariat" - 2 000,00 zł; 

3. Fundacji Ewy Johansen „Talent", ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań -
„Symfonia na skrzypce i DJ-a"vol. 2 - projekt edukacji kulturalnej skierowany do 
uczniów szkół średnich Powiatu Mławskiego " -5 000,00 zł; 

4. Towarzystwu Miłośników Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 06-500 
Mława - To co najpiękniejsze - koncert muzyki klasycznej - 1 000,00 zł; 

5. Klubowi Seniora „Pogodny Uśmiech", ul. Sienkiewicza 4, 06-500 Mława -XI 
Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej - 1 000,00 zł; 

Zadanie nr 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": 



1. Stowarzyszeniu „Wspólnota Mariacka", ul. Mariacka 20, 06-500 Mława - Mławska 
Palma Wielkanocna - 12 edycja" - 1 800,00 zł ; 

2. Związkowi Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława -
Literacki przewodnik Ziemi Zawkrzeńskiej - 600,00 zł; 

3. Mławskiemu Stowarzyszeniu Kobiet po Mastektomii i innych chorób onkologicznych 
„Amazonki", ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława - Zwiedzanie Kazimierza Dolnego -
1 000,00 zł; 

4. Mławskiemu Stowarzyszeniu Kobiet po Mastektomii i innych chorób onkologicznych 
„Amazonki", ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława - Historia Polskich Żydów - 850,00 zł; 

5. Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbkowiacy", Dąbek 124, 06-561 Stupsk 
- Organizacja wyjazdu na IX Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń w Licheniu -
1 000,00 zł; 

6. Towarzystwu Miłośników Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 06-500 Mława -
Życie i twórczość Wojciecha Piechowskiego - publikacja - 1 000,00 zł; 

7. Stowarzyszeniu Klub Seniora „Kwiat Jesieni", ul. Plac Kanoniczny 11, 06-550 
Szreńsk -„ Organizacja imprez kulturalnych w 2019 roku - Święto Pieczonego 
Ziemniaka, Święto Niepodległości" - 1 000,00 zł; 

8. Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej 79 pułku piechoty Strzelców Słonimskich 
i Hetmana Lwa Sapiechy, Łysakowo 19, 06-460 Stupsk - Ocalić od zapomnienia. 
Rozbicie siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie -
4 000,00 zł. 

Zadanie nr 3: „Aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki": 
1. Towarzystwu Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 

06-500 Mława - VII edycja Konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej -
Cybisowej - 1 000,00zł; 

2. Związkowi Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława -
Piękno Powiatu Mławskiego w poezji i fotografii - 600,00 zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 122/2019. Niniejsza 
uchwała stanowi podstawę do zawarcia umów cywilno - prawnych z wyżej 
wymienionymi organizacjami. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku. 
W związku z rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków dotyczących 
realizacji zadań z zakresu turystyki w 2019 roku Zarząd Powiatu rozstrzygnął otwarty 
konkurs na te zadania i udzielił dotacji: 
Zadanie nr 1: „Organizacja rajdów i innych imprez popularyzujących turystykę oraz 
wyjazdowych form wypoczynku, w szczególności dla dzieci i młodzieży połączona z 
promowaniem walorów turystycznych Polski": 
1. Stowarzyszeniu Klub Seniora „Kwiat Jesieni", ul. Plac Kanoniczny 11, 06-550 

Szreńsk - Piękna nasza Polska cała - zwiedzanie ciekawych zakątków naszego 
kraju - 3 000,00 zł; 

2. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Warszawska 23, 06-
500 Mława - Niezapomniany Rejs Szlakiem Kanału Elbląskiego (Ostróda -
Miłomłyn) - 2 000,00 zł; 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 123/2019. Niniejsza 
uchwala stanowi podstawę do zawarcia umów cywilno - prawnych z wyżej 
wymienionymi organizacjami. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania 
ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 
roku. 



Zarząd Powiatu powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w 
otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia w 2019 roku w następującym składzie: 
1) Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta; 
2) Katarzyna Miłobędzka - Zastępca Dyrektora w Wydziale Edukacji i Zdrowia; 
3) Beata Chocholska - Podinspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia. 
Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołuje się Zbigniewa Markiewicza -
Wicestarostę. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 124/2019. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania 
ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych w 2019 roku. 
Zarząd Powiatu powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w 
otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku w następującym składzie: 
1) Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta; 
2) Katarzyna Miłobędzka - Zastępca Dyrektora w Wydziale Edukacji i Zdrowia; 
3) Beata Chocholska - Podinspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia. 
Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołuje się Zbigniewa Markiewicza -
Wicestarostę. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 125/2019. 

16. Uzgodnienie projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu 
publicznego - Demontaż i przebudowa linii napowietrznej 0.4 kV, nr ewid. działki 
4178/6 Mława. 

17. Zapoznanie się z pismem Wójta Gminy Strzegowo w sprawie deklaracji wkładu 
Gminy Strzegowo w wys. 50% do wartości wykonania dokumentacji projektowej 
przebudowy drogi powiatowej P2352W relacji Strzegowo - Unikowo. 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
zapoznał Zarząd Powiatu z treścią pisma Wójta Gminy Strzegowo z dnia 22 marca 
2019 roku. Pan Wiesław Zalewski - Wójt Gminy Strzegowo deklaruje wkład gminy 
w wys. 50% do wartości wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi 
powiatowej P2352W relacji Strzegowo - Unikowo. Przewidywany koszt realizacji 
powyższego zadania przedstawia się następująco: 
- Gmina Strzegowo - 115 000,00zł 
- Powiat Mławski - 115 000,0Ózł. 

18. Zapoznanie się i akceptacja treści odpowiedzi skierowanej do Wójta Gminy 
Radzanów w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece 
Wki-a". 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
przypomniał, 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). Wójt Gminy 
Radzanów deklaruję pomoc finansową w wysokości 50% kosztów sporządzenia 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotowej inwestycji. 



Zarząd Powiatu zapoznał się i zaakceptował odpowiedź na pismo Wójta Gminy 
Radzanów RIN.7226.1.2019.RN, której treść przedstawił Pan Dariusz Makowski -
Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska. 
W przypadku podtrzymania woli partycypacji w wysokości 50% kosztów 
sporządzenia dokumentacji dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W 
Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra"- Rada Gminy 
Radzanów na najbliższej Sesji winna wprowadzić w/w zadanie inwestycyjne do 
budżetu Gminy Radzanów na 2019 rok, określając koszty pomocy finansowej dla 
Powiatu Mławskiego w kwocie 85 000,00zł. Szacunkowa wartość zadania wynosi 
170 000,00zł. Termin przekazania dotacji na rachunek bankowy Powiatu Mławskiego, 
wykorzystania udzielonej dotacji oraz rozliczenia z udzielonej pomocy zostaną 
określone w umowie zawartej pomiędzy Gmina Radzanów a Powiatem Mławskim. 

19. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
• złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. 

„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" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych; 

• złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. 
„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 2369W 
na terenie Miasta Mława - Etap II" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

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

20. 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 siedemnaste posiedzenie Zarządu. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Rakows 

Zbigniew Ma: 

Jolanta Karpi 

Witold Okum 

Krystyna Zaj 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
01.04.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 17/2019 
z dnia 28.03.2019 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 28 marca 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski.. 

Krystyna Zając 


