
Br. 0022.12.2019 

Protokół Nr 19/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

w dniu 18 kwietnia 2019 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 18/2019. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 18/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 9 kwietnia 2019 roku. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego; 
• zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019; 
• rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Szreńskiej w Mławie. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Mławskiej Hali 
Sportowej w Mławie do realizacji zadania pn.: „Remont Dachu Mławskiej Hali 
Sportowej w Mławie (strona północna)", w ramach realizacji programu „Mazowiecki 
Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019". 
Zarząd Powiatu Mławskiego upoważnił Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w 
Mławie - Pana Dariusza Sowińskiego do: 
- sporządzenia wniosku na dofinansowanie zadania pn.: „Remont Dachu Mławskiej 
Hali Sportowej w Mławie (strona północna)", w ramach realizacji programu 
„Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019", 
- złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 
Warszawie na dofinansowanie zadania, 
- realizacji przedmiotowego zadania, 
- rozliczenia końcowego zadania na druku sprawozdania określonego w ramach 
Programu i przedłożenie go Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 10.12.2019 r. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 131/2019. 

5. Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji Wójta Gminy Strzegowo 
0 warunkach zabudowy - Budynek mieszkalny jednorodzinny, nr ewid. działki 87 
Konotopa, Gmina Strzegowo. 

6. Rozpatrzenie wniosku Z-cy Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa 
1 Środowiska o przeniesienie wolnych środków pieniężnych w wys. 7 611,20 zł 
w rozdziale 02002 w § 4300 zaplanowanych na zadanie pn. nadzór nad gospodarką 
leśną na zadanie pn. sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów. 
Pan Wojciech Krajewski - Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa 
i Środowiska zwrócił się do Zarządu powiatu z prośbą o przeniesienie wolnych 
środków pieniężnych w wys. 7 611,20 zł w rozdziale 02002 w § 4300 zaplanowanych 
na zadanie pn. nadzór nad gospodarką leśną na zadanie pn. sporządzanie 
uproszczonych planów urządzania lasów. 



Przeniesione środki pozwolą zrealizować zadanie związane ze sporządzeniem 
wszystkich uproszczonych planów urządzenia lasów, które wygasają z końcem 2019 
roku. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian, o które wnioskuje Pan Wojciech 
Krajewski - Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska. 
Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 
roku. 
W związku z rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków dotyczących 
realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku 
Zarząd Powiatu rozstrzygnął otwarty konkurs na te zadania i udziela się dotacji: 
Zadanie 1: „Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz 
poprawa funkcjonowania tych osób w środowisku lokalnym poprzez działalność 
rehabilitacyjną, sportową, kulturalną, terapeutyczną". 

1) Stowarzyszeniu Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym 
„Daj Szansę", ul. J. Słowackiego 16, 06-500 Mława ~ Wycieczka turystyczno-
rekreacyjno-terapeutyczna do Sandomierza - 2 500,00 zł; 

2) Stowarzyszeniu Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem" przy 
miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6, 06-500 
Mława Ognisko integracyjne „Połączyć dwa światy" - 2 000,00 zł; 

3) Polskiemu Związkowi Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4. 03-
741 Warszawa - Turystyka krajoznawcza jako forma terapeutyczna dla osób 
głuchych i niesłyszących -2 000,00 zł; 

4) Katolickiemu Stowarzyszeniu Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji 
„Serce za Serce", ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława - Aktywne formy 
spędzania czasu przez osoby niepełnosprawne „Wycieczka szlakiem 
Piastowskim: Gniezno Kurnik, Poznań" - 2 400,00 zł; 

5) Katolickiemu Stowarzyszeniu Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji 
„Serce za Serce", ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława oraz Polskiemu 
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. 
Głogowa 2b, 02-639 Warszawa - Prowadzenie zajęć terapeutycznych, 
aktywujących osoby z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem tematyki Świąt 
Bożego Narodzenia - 3 800,00 zł; 

6) Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną, ul. Głogowa 2b, 02-639 Warszawa - Udział mławskiego koła 
PSONI w Koncercie Radości i Nadziei w ramach obchodów Dnia Godności -
600,00 zł. 

Z wyżej wymienionymi organizacjami zostanie zawarta umowa cywilno - prawna. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 132/2019. 
Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku 
W związku z rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków dotyczących 
realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku Zarząd Powiatu 
rozstrzygnął otwarty konkurs na te zadania i udziela się dotacji: 
Zadanie 1 : „Wspieranie programów edukacyjno-zdrowotnych ukierunkowanych na 
promocję zdrowego stylu życia, programów profilaktycznych służących poprawie 
stanu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców Powiatu Mławskiego". 



1) Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „Droga" w Mławie, ul. Kościuszki 
33A, 06-500 Mława - XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny i Zlot 
Rodzin Abstynenckich Szklarska Poręba 2019 - 2 000,00 zł; 

2) Mławskiemu Stowarzyszeniu Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób 
Onkologicznych „Amazonki", ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława - Profilaktyka 
raka piersi - 1 500,00 zł. 

Z wyżej wymienionymi organizacjami zostanie zawarta umowa cywilno - prawna. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 133/2019. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności Powiatu Mławskiego. 
Na wniosek Pani Beaty Mickiewicz - p.o. Dyrektora Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Mławie Zarząd Powiatu umorzył należność pieniężną Powiatu 
Mławskiego w kwocie 1427.85 zł z tytułu wyżywienia ucznia podczas pobytu w 
internacie działającym przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie. Powodem 
umorzenia jest takt, iż Komornik Sądowy umorzył, postępowanie egzekucyjne wobec 
stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 134/2019. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że od 
5 kwietnia 2019 roku ruszył nabór wniosków do „Mazowieckiego Programu 
Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych". Ideą Programu jest 
podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych 
technologii w oświacie oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej infrastruktury 
teleinformatycznej jednostek oświatowych. Realizacja tych celów będzie polegać na 
poprawie warunków oraz zwiększeniu dostępności zarówno do nowych, jak również 
już istniejących pracowni informatycznych i językowych oraz zwiększeniu dostępu do 
nowoczesnego oprogramowania dla uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych. Program zakłada udzielenie jednostkom samorządu 
terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego pomocy finansowej na realizację 
zadań polegających na modernizacji lub utworzeniu nowych pracowni 
informatycznych i językowych w jednostkach oświatowych. Pomocą finansową ze 
środków budżetu Województwa Mazowieckiego mogą zostać objęte zadania 
realizowane w szkołach/zespołach szkół, dla których jednostka samorządu 
terytorialnego jest organem prowadzącym. Dofinansowanie zadania w ramach 
programu może wynieść do 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych realizacji 
zadania i nie może przekroczyć kwoty 70 000,00zł. Minimalny wkład własny 
Beneficjenta musi wynosić 30% kosztów kwalifikowalnych. Jednostka Samorządu 
Terytorialnego może otrzymać pomoc finansową tylko na jedno zadanie realizowane 
w jednej szkole/zespole szkół. Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2019 roku. 
Zarząd Powiatu opowiedział się za przystąpieniem do przedmiotowego programu 
i uznał, że zadanie będzie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Mławie, 
ponieważ jako jedyna nie realizuje obecnie żadnego programu. 

10. Sprawy różne. 
Zarząd Powiatu wysłuchał informacji jakie przekazał Pan Marek Kiełpińslci -
Dyrektor I LO w Mławie oraz Przedstawiciele Rady Rodziców w sprawie bieżącej 
sytuacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie dot. strajku nauczycieli. 
W dniu 18 kwietnia br. o godz. 9.00 odbyło się spotkanie Rady Rodziców 
i strajkujących nauczycieli. Rodzice poprosili nauczycieli o zawieszenie strajku na 
czas Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej. Nauczyciele zaś zapewnili rodziców, że 
nie skrzywdzą ich dzieci i poprosili o zaufanie. 



Przedstawiciele Rady Rodziców poinformowali, że nie reprezentują i nie będą 
reprezentować strajkujących nauczycieli. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu zapoznał Członków Zarządu 
Powiatu z treścią pism: ALL-MIT AUTOMOBILE Andrzej Fabisiak Mława, 
OLSZTYŃSKI BUS Sp. z o.o. Olsztyn, PRZEWOZY KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
OSÓB s.c. B.Czaplicka, K.Czaplicki Przasnysz, które wpłynęły do Starostwa 
Powiatowego w Mławie w sprawie wykonywania transportu publicznego na terenie 
powiatu mławskiego. 
Ponadto oznajmił, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność" 
Region Mazowsze Komisja Zakładowa Nr 955 przy PKS SA. w Mławie zwróciła się 
do Zarządu Powiatu z prośbą, aby przy wybieraniu oferenta chętnego do przejęcia 
wykonywania transportu obecnie wykonywanego przez PKS Mława S.A. w likwidacji 
wziął między innymi pod uwagę taki podmiot, który gwarantuje zatrudnienie byłych 
pracowników likwidowanej Spółki, kompleksową obsługę linii przebiegających przez 
teren powiatu mławskiego zarówno w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych 
na terenie gmin, dowozu pracowników do zakładów pracy jak i zwykłe linie regularne 
wykonywane w ramach krajowego transportu drogowego. 
Poinformował także o spotkaniu z wójtami powiatu mławskiego oraz Z-cy Burmistrza 
Miasta Mława dotyczącego współpracy mającej na celu wypracowanie zasad 
organizacji transportu pasażerów po zaprzestaniu przewozów przez dotychczasową 
firmę. 
Ustalono, że na następne spotkanie zostaną zaproszeni zainteresowani przewoźnicy. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął dziewiętnaste posiedzenie 
Zarządu. 

Podpisy członków Zan 

Jerzy Ryszard Raków 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska .,./A\ 

Witold Okumski.... Witold Okumski. 

Krystyna Zając ?= 
Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
19.04.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 19/2019 
z dnia 18.04.2019 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska .../^ 

Witold Okumski ... 

Krystyna Z a j ą c = d % > 

r 


