
Br. 0022.11.2019 

Protokół Nr 18/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

w dniu 9 kwietnia 2019 roku 

L - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzy! osiemnaste 

posiedzenie Zarządu. 

2 K E S S S 1 ^ " / 2 0 , 9 * — " 

3 R o ^ e u T ? w T u i t ' w sprawie s p r z e d a j cz^c i meruchomości położonej 

' Katastru i Oospodarki 

wykupienia c z ^ dziaiki 

; 0 4 p o i t o n e j w Bogurzynie Gmma Wiśniewo. W/w działka jest d z t e — 
orzez W n i o s k o d a w c ó w od kwietnia 2015 roku. Dzierżawa wygasa 14 maja 2019 roku 
r ^ k - dzierżawionej działki nr 209/12 położonej w Bogurzyme zabtega rowmez 

Nabycie nieruchomości od powiatu odbywa się wyłącznie w drodze przetargu. Zatem 
wnioskodawca nie musi zostać nabywcą działki. „^„„-hnmości 
Zarząd Powiatu nie jest zainteresowany sprzedazą powyzszych '™™homosci 
i negatywnie rozpatrzył wnioski: Państwai 

Pan Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 
przypomniał że od mieszkańców Strzegowa i władz gminy Strzegowo wpłynął 
S e k do Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie o wybudowanie chodnika który 
X z y ł b y c h o l k na ulicy Adama Mickiewicza będącego w ciągu drogi powiatowej 
nr 9356W z chodnikiem na ul. Wyzwolenia będącego w ciągu drogi krajowej nr 7. 
Wnioskowany odcinek chodnika musiałby przebiegać przez działkę nr 154/2. 

Powiatu na posiedzeniu w dniu 21 marca 2019 roku £ 
rozpoczęciem procedury związanej z wykupem części działki Nr 154/2 obręb 41 

na wykup jej części na p o t r z e b y w > — 
połączenia istniejącego chodnika na ul. Adama Mickiewicza z chodnikiem na 
ul Wyzwolenia w Strzegowie. Wiązać się to będzie z koniecznością wykonania 

4 T s p r a w i e powołania Komisji Przetargowej do przygotowania 
[ p^prowadzenfa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 
zadania pn. „Modernizacja osnowy szczegółowej poziomej na obszarze Gminy 
Lipowiec Kościelny, powiat mławski, województwo Mazowieckie . 
S Powiatu powołał Komisję Przetargową do przygotowania i prowadzenia 
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn 
Modernizacja osnowy szczegółowe, poziomej na obszarze gminy Lipowiec 

Kościelny, pow. mławski, województwo mazowieckie" w następującym składzie. 
1. Zbigniew Markiewicz - Przewodniczący Komisji 
2. Dariusz Makowski - Członek Komisji 
3. Stanisław Michaluk - Członek Komisji 
4. Jolanta Gołębiewska - Sekretarz Komisji. 



Ponadto upoważnił Przewodniczącego Zarządu do zatwierdzenia Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie. 
Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym jest Dyrektoi 
^^działu Infrastruktury^Rolnictwa i środowiska w zakresie merytorycznym Dyrektoi 
Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 
Komts^a będzie działać w oparciu o Regulamin Pracy Komisji ustalony Zarządzeniem 
Starosty Mławskiego. n , n n 1Q 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 126/2019. 
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie zwiększenia limitu 

S ^ f f PZD w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 
; r „ c i e środków o kwotę 34 896,OOzł na zwiększenie funduszu płac 

dla pracowników drogowej słuZby liniowej. Jako źródło sfinansowania wydatków 
proponuje zadanie pn. „Bieżące utrzymanie obiektów mostowych . 
Zwiększenie płac Pan Dyrektor PZD w Mławie uzasadnia koniecznością wypłat za 
godziny n^ dyżurach nocnych, pełnionych w związku z prowadzeniem akcji zimowej. 
Dodatkowo pracownicy Obwodu Drogowego w ciągu całego roku pełnią obowiązk 
p o z a regulaminowymi godzinami pracy. Pozostając w gotowości podjęcia czynności 
pracowniczych, współpracują ze Służbami Pożarnictwa oraz Policji, kiedy tylko 
zachodzi taka konieczność. 
Pani Krystyna Zając - Członek Zarządu poprosiła o informację na temat stanu 
-zatrudnienia w PZD w Mławie. , . , 
Pan Leszek ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że w jednostce 
zatrudnionych jest 26 osób. Pracowników drogowej służby liniowej jes ^ 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Leszka Slubowskiego 
Dyrektora PZD w Mławie, wyrażając zgodę na dokonanie zmian planu finansowego 
jednostki na 2019 rok w sposób następujący: 
- zmniejszenie: 
§ 4300 o kwotę 34 896,00zł 
- zwiększenie: 
§4010 o kwotę 28 909,00zł 
§4110 o kwotę 5 279,OOzł 
8 4120 o kwotę 708,OOzł. t . . a j 

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

7)SPWmowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego, 
określając wkład własny w wysokości 50% kosztów następujących zadań 
inwestycyjnych z limitem wydatków na rok 2020: , . 
• Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 23 52W Strzegowo - Niedzbórz - Pniewo - Czeruchy . 
. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. - R 0 ^ 0 ^ ^ 

powiatowej Nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 
na rzece Wkra". Szacunkowa wartość zadania wynosi 170 000,00 zł. 

2) Wprowadzenia do budżetu Powiatu Mławskiego na rok 2019 zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W -
ul Szreńska w Mławie - Etap II", określając wkład własny w wysokosci 50/o. 

Pan Dariusz Makowski - Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wprowadzenie: 
n do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego, określając wkład 

własny w wysokości 50% kosztów następujących zadań inwestycyjnych z limitem 
wydatków na rok 2020: 



. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi 
powiatowej Nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz - Pniewo - Czeruchy . 
Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji wynosi 230 000,00 zł. iermm 
wykonania dokumentacji planowany jest w okresie wrzesień 2019 - sierpień 
2020 Udział własny Powiatu Mławskiego - 115 000,00 zł; 

. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. 
powiatowej Nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 010056iy 
na rzece Wkra". Szacunkowa wartość zadania wynosi 170 000,00 zł. Termin 
wykonania dokumentacji planowany jest w okresie wrzesień 2019 r. - sierpień 
2020 r Udział własny Powiatu Mławskiego - 85 000,00 zł. 

2) do budżetu Powiatu Mławskiego na rok 2019 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W - ul. Szreńska w Mławie - Etap II , 
określając wkład własny w wysokości 50%. Wartość powyższej inwestycji 
szacowana jest na 600 000,00 zł. Termin wykonania zadania grudzień 2019 r. 
Udział własny Powiatu Mławskiego - 300 000,00 zł. W ramach zadania zostanie 
położony chodnik na pozostałym odcinku drogi o długości 800 metrów do 
ogródków działkowych. .. , . 

Na w/w wymienione zadania związane z opracowaniem dokumentacji echnicznej 
wpłynęły pisma od wójtów gmin z propozycją realizacji zadań przy udziale 50/o 
w kosztach inwestycji. . „ 
Kwestia podjęcia współpracy z wójtami gmin i Burmistrzem Miasta Mława 
analizowana była na poprzednich posiedzeniach Zarządu Powiatu. . 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, ze w d m u 
dzisiejszym do Starostwa Powiatowego w Mławie wpłynęło pismo od Burmistrza 
Miasta Mława, w którym wyraża chęć współfinansowania realizacji inwestycji 
dotyczącej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W - ul. Szreńska 
w Mławie - Etap II. , , 
Miasto deklaruje pokrycie w formie dotacji celowej 5 0 % 

na ul Szreńskiej w Mławie, do kwoty me przekraczającej oOO 000,00zł. Wobec 
powyższego na najbliższej Sesji Rady Miasta Mława, zostanie przedstawiony projekt 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego. 
Ponadto w swoim piśmie Burmistrz Miasta Mława informuje, ze me może 
zagwarantować pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację inwestycji 
pn& Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyzowama 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" i zabezpieczyć środków finansowych na wykonanie infrastruktury technicznej 
ti oświetlenia, sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, ponieważ Miasto 
Mława posiada do zrealizowania bardzo dużą ilość inwestycji, które są umieszczone 
w Wieloletnim Planie Finansowym i mają kluczowe znaczenie dla miasta. 
W związku z powyższym Pan Przewodniczący Zarządu zaproponował złozeme 
nowego wniosku do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie inwestycji pn. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2356 W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 
6+147 00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo" w ramach Funduszu Drog 
Samorządowych. Na przedmiotową inwestycję w dniu dzisiejszym wpłynęła 
deklaracja Wójta Gminy Strzegowo o partycypację w kosztach udziału własnego 
powiatu. Zadanie jest ujęte w budżecie powiatu mławskiego na 2019 rok. Podjęcie 
stosownych uchwał i porozumienia nastąpi po uzyskaniu dofinansowania przez powiat 
mławski na w/w inwestycję. 



7. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i budżetu powiatu mławskiego w/w zadań inwestycyjnych o które 
wnioskuje Pan Dariusz Makowski - Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa 
i Środowiska oraz na złożenie wniosku do Wojewody Mazowieckiego na 
dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Staroguby-Strzegowo . 
Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Szreńsk gruntów 
stanowiących pas drogowy części drogi powiatowej Nr 4640W Szrensk-Biezun 
i części drogi powiatowej Nr P2337W Szreńsk - Radzanów na terenie Gminy 

S zrcn.sk. 
Na wniosek Wójta Gminy Szreńsk, Zarząd Powiatu oddał w użyczenie na okres od 
09 04 2019 r do 31.12.2020 r. Gminie Szreńsk grunty stanowiące pas drogowy części 
drom powiatowej Nr 4640W Szreńsk - Bieżuń oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka Nr 802 oraz części drogi powiatowej Nr P2337W Szreńsk - Radzanów 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 857 Obręb Szreńsk. 
Użyczenie w/w gruntów dróg powiatowych, nastąpi w celu realizacji przez Gnunę 
Szreńsk zadania, polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 230735W w 
miejscowości Szreńsk. Zasady, terminy, wzajemne zobowiązania dotyczące zakresu 
prac, odbioru i przekazania majątku zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy 
Powiatem Mławskim - Powiatowym Zarządem Dróg a Gminą Szreńsk. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podj ął uchwałę Nr 127/2019. ^ 
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska o 
wprowadzenie do budżetu Powiatu Mławskiego na rok 2019 zadania pn. „Wykonanie 
przepustu pod drogą powiatową nr 2343W w miejscowości Kowalewo w km 
2+137 63" jako część zamówienia zadania o nazwie: „Poprawa spojnosci 
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 - wykonanie przepustu pod 
drogą powiatową nr 2343W w miejscowości Kowalewo w km 2+137,63 jako częsc 
zamówienia". . . , • , 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
poinformował, że szacunkowy koszt w/w zadania wynosi 120 000,00 zł brutto. 
Na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową 1EN-
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 została 
wydana Decyzja Nr 3/2016, która stała się prawomocna dnia 03.11.2016r. Zgodnie 
z art 37 ust. 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r„ 
poz 120^ ze zm) decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa me została 
rozpoczęta przed upływem 3 łat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub 
budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Sporządzona jest dokumentacja 
techniczna, która w przypadku nie podjęcia zadania przed 03.11.2019 r. ulegnie 
przedawnieniu i konieczna będzie jej aktualizacja. 
W ramach realizacji zadania zostanie wykonany przepust pod drogą powiatową 
nr 2343W w miejscowości Kowalewo w km 2+137,63, będący częścią zadania 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 , na które 
Powiat Mławski występuje z wnioskiem o dofinansowanie do Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 



W przypadku uzyskania dofinansowania na powyższą inwestycję koszt wykonania 
przepustu będzie kosztem kwalifikowanym i będzie kwalifikował się do refundacji 
poniesionych kosztów. Na podstawie art. 6a Prawa Zamówień Publicznych jest 
możliwe podzielenie zadania na części. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do 
budżetu powiatu na 2019 rok zadania inwestycyjnego o nazwie: „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 - wykonanie przepustu pod 
drogą powiatową nr 2343W w miejscowości Kowalewo w km 2+137,63 jako część 
zamówienia". 

9. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
• przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Mławie za rok 2018; 
• przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Mławskim za rok 

2018; 
• podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych 

oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka. 
Zarząd Powiatu zaproponował podwyższenie wynagrodzenia rodzinie zastępczej 
zawodowej do kwoty nie niższej niż 2 400,00 zł brutto miesięcznie, natomiast 
prowadzącemu rodzinny dom dziecka do kwoty nie niższej niż 2 700,00 zł brutto 
miesięcznie. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady Powiatu 
Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady VII Sesji. 

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PCPR w Mławie o możliwość dofinansowania 
budżetu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie 
na rok bieżący w kwocie 10 000,00zł w rozdziale 85321 § 2110 z przeznaczeniem na 
realizację bieżących zadań tj. „Zakup usług zdrowotnych" i „Wynagrodzenia 
bezosobowe". 
Pani Urszula Krajewska - Dyrektor PCPR w Mławie zwróciła się do Z|arządu 
Powiatu z prośbą o dofinansowanie budżetu Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie na rok bieżący w kwocie 10 000,00zł 
w rozdziale 85321 § 2110 z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań tj. „Zakup 
usług zdrowotnych" i „Wynagrodzenia bezosobowe". W przypadku otrzymania 
dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w pierwszej kolejności Powiatowy 
Zespół będzie dysponował środkami zewnętrznymi, natomiast przekazana kwota 
10 000,00 zł zostanie zwrócona na konto powiatu. 
Budżet Powiatowego Zespołu na rok 2019 został ustalony w oparciu o kwotę dotacji 
w wysokości 115 000,00 zł. W latach poprzednich budżet Zespołu był zwiększany o 
środki własne powiatu. Od roku 2015 Zespół ma do dyspozycji tylko dotację rządową. 
Środki finansowe będące dotacją rządową są niewystarczające. Obecna sytuacja 
finansowa Powiatowego Zespołu jest bardzo trudna. Wnioskowana kwota 
w wysokości 10 000,00 zł jest niezbędna, aby zachować ciągłość pracy jednostki na 
chwilę obecną. 
Od początku roku 2019 odbyło się 16 posiedzeń komisji, na których zostało wydanych 
łącznie 246 orzeczeń. Zaplanowane są następne cztery posiedzenia, na które zostanie 
wezwane 87 osób. Rachunki wystawione przez lekarzy orzeczników z w/w komisji 
będą opiewały na kwotę 3 180,00 zł. Na chwilę obecną w § 4280 pozostaje jedynie 
1 272,00 zł. Kwota ta jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich rachunków. 



Podobna sytuacja jest w przypadku płatności za oceny specjadistów, - członków 
Powiatowego Zespołu. Środki finansowe znajdujące się w § 4170 zabezpieczają 
jedynie płatności na miesiąc kwiecień 2019. 
Kwota dotacji w wysokości 115 000,00 zł nie uwzględnia aktualnych potrzeb 
finansowych Powiatowego Zespołu w 2019 roku. W obecnej sytuacji stawki za 
wydanie oceny przez lekarza specjalistę wahają się w granicach od 35,00 zł do 
50 00 zł, natomiast ocena wydana przez specjalistę - członka składu orzekającego to 
koszt 15 00 zł. Niższe stawki wynagrodzenia nie były akceptowalne przez lekarzy 
orzeczników. Podwyższenie stawki za wydanie oceny przez lekarza -
przewodniczącego składu orzekającego dla dwóch lekarzy, w stosunku do 
poprzedniego roku było podyktowane deklaracją członków Powiatowego Zespołu 
0 rezygnacji z dalszej współpracy. Pozyskani z trudnością w roku 2018 nowi lekarze 
orzecznicy nie byli zainteresowani nawiązaniem współpracy na stawkach 
obowiązujących w poprzednich łatach. . . , 
Od początku br. do Zespołu wpłynęło 288 wniosków o W ^ a m e mepetoosprawnosci 
1 stopnia niepełnosprawności. W okresie od 01.01.2019r. do 02.04.2019r. wydano 246 
orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Łączne wykonanie 
budżetu w chwili obecnej wynosi 35 305,88 zł. 
Zarząd Powiatu postanowił dofinansować budżet Powiatowego Zespołu do Sp aw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie na rok bieżący o kwotę 10 000,00zł 
w rozdziale 85321 § 2110 z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań tj. „Zakup 
usług zdrowotnych" i „Wynagrodzenia bezosobowe". Źródłem pokrycia będzie 
rezerwa ogólna budżetu powiatu. _ 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego 

Zarząd^owiatu podjął uchwałę Nr 128/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Powiatu Mławskiego na 2019 rok. _ . . 
Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 23 4bU,UU zi 

l d Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 75411 w wysokości 550,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw 
emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez 
okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby pomocy mieszkaniowych, zasiłki 
na zagospodarowanie, zasiłki pogrzebowe oraz na wydatki bieżące. Po stronie 
wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. _ 
2 Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej 
w rozdziale 75411 w wysokości 24 000,00 zł z oszczędności na paragrafach 
płacowych. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środkow w planie 
finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody 
Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 23 45U,UU zł 
(per saldo) i dotyczy przesunięć: . 
1 W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokosci 2 835,45 
zł związanych z wypłatą nagród za zastępstwa funkcjonariuszy przebywających na 
zwolnieniach lekarskich z zadań bieżących, związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej. 



2. W rozdziale 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 4 500,00 zł, z przeznaczeniem na 
szkolenia pracowników w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
3. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 2 390,00 zł, z przeznaczeniem 
na zabezpieczenie środków na inspektora ochrony danych osobowych. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 78 008 941,50 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 82 038 854,39 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. 

12. 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 129/2019 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2019. 

13. Omówienie problematyki transportu pasażerów (w tym uczniów szkół średnich) 
w powiecie mławskim w związku z likwidacją PKS Mława. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że nadzwyczajne 
walne zgromadzenie akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej SA 
w Mławie, wchodzącego w skład Grupy Mobilis, w dniu 29 marca 2019 roku podjęło 
uchwałę o'rozwiązaniu spółki i rozpoczęciu jej likwidacji. Należące do niej autobusy 
mają obsługiwać połączenia tylko do 21 czerwca, czyli do ostatniego dnia nauki w 
bieżącym roku szkolnym. Głównym powodem likwidacji spółki jest trudna sytuacja 
rynkowa i drastycznie, z roku na rok malejąca liczba pasażerów, którzy regularnie 
korzystają z usług regionalnej komunikacji autobusowej. Decyzja walnego 
zgromadzenia jest ostateczna, co wiąże się ze zwolnieniem 133 zatrudnionych osób w 
PKS Mława. 
Likwidacja lokalnych połączeń autobusowych, stanowić będzie ogromny problem dla 
mieszkańców powiatu, zwłaszcza tych zamierzających dojeżdżać do Mławy 
z początkiem nowego roku szkolnego. 
W najbliższym czasie prowadzone będą rozmowy z Zarządem Spółki 
i przewoźnikami zainteresowanymi przejęciem linii wraz z pracownikami. 
Planuje się również zorganizowanie w najbliższym czasie spotkania z wójtami gmin 
i Burmistrzem Miasta Mława. Przy uwzględnieniu obecnych możliwości prawnych, 
podjęte zostaną wszelkie działania w celu zminimalizowania negatywnych skutków 
zaistniałej sytuacji. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdania 
z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok. 
Po zapoznaniu się z przedmiotowym materiałem, którego treść przedstawiła Pani 
Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Zarząd Powiatu podjął 
uchwałę Nr 130/2019 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Mławskiego 
sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami 



pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok. 

15. Sprawy różne. 
Pan Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta poinformował, że Wydział Edukacji 
i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Mławie prowadzi kontrolę w zakresie 
prawidłowość pobrania dotacji w zakresie liczby uczniów uprawnionych do jej 
otrzymania w Centrum Nauki i Biznesu Żak w Mławie. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że w dniu 8 kwietnia 
br. został ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze - Sekretarz 
Powiatu. Termin składania dokumentów aplikacyjnych - do 24 kwietnia 2019 roku 
- godz. 1100. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął osiemnaste posiedzenie Zarządu. 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
10.04.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 18/2019 
z dnia 09.04.2019 roku 

Protokół 
glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 
"podjętymi na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz ..... 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski /./:> 

Krystyna Zając 

V 

/ 



Wyłączono jawność w zakresie danych osobowych ze względu na prywatność osoby 
fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej. 
Wyłączenie dokonano zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 
Starosty Mławskiego z dn. 27.10.2016 r. 
Jawność wyłączyła Joanna Marcinkowska - Kierownik Biura Rady Powiatu Mławskiego. 


