
Br. 0022.14.2019 
Protokół Nr 21/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 29 kwietnia 2019 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dwudzieste 
pierwsze posiedzenie Zarządu. 
Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu w brzmieniu: 
Rozpatrzenie wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrogostach w sprawie 
dofinansowania budowy strażnicy (ocieplenie i elewacja budynku). 

2. Przyjęcie protokołu Nr 20/2019. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 20/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 25 kwietnia 2019 roku. 

3. Spotkanie z Panem Zdzisławem Szczerbaciukiem - Prezesem Polskiej Izby 
Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie. 
Zarząd Powiatu odbył spotkanie z Panem Zdzisławem Szczerbaciukiem - Prezesem 
Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie na 
temat organizacji autobusowych przewozów publicznych, przewozów regularnych 
organizowanych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o 
transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58) na obszarze Powiatu Mławskiego. 
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, zgodnie z dzisiejszymi 
przepisami prawnymi Starosta Mławski będzie mógł wydawać zainteresowanym 
przewoźnikom z ważnością ich wykonywania do dnia 31 grudnia 2019 roku. W tym 
zakresie przygotowywana jest zmiana przepisów przewidująca możliwość 
wykonywania takich przewozów do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

4. Zapoznanie z pismem Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie w sprawie odwołania z funkcji 
wicedyrektora szkoły z powodu rezygnacji. 
Pani Urszula Makowska - Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie poinformowała, że Pani 
Wioletta Rybka w dniu 1 kwietnia 2019 roku złożyła pismo w sprawie rezygnacji z 
funkcji wicedyrektora ZS Nr 1 w Mławie, jako powód podając względy osobiste. 
W dniu 2 kwietnia 2019 roku Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała 
przedstawioną w/w sprawę przez dyrektora szkoły. 

5. Zapoznanie z pismem Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie w sprawie utworzenia w szkole 
od 01.09.2019r. funkcji Kierownika kształcenia praktycznego. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem i wyjaśnieniami Pani Urszuli Makowskiej -
Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie w sprawie utworzenia w ZS Nr 1 w Mławie od 
01.09.2019r. funkcji Kierownika kształcenia praktycznego. 
Potrzebę utworzenia funkcji Kierownika kształcenia praktycznego Pani Dyrektor 
ZS Nr 1 w Mławie uzasadnia następująco: 
- dokonujące się zmiany w szkolnictwie branżowym nakładają na dyrektora szkoły 
wiele obowiązków; 
- ZS Nr 1 jest szkoła zawodową z bardzo dużą różnorodnością zawodów; 
- prowadzenie właściwego nadzoru, kierowania na praktyki, kontrolowanie, 
monitorowanie wymaga dodatkowego stanowiska kierowniczego. 
Zarząd Powiatu postanowił wrócić do tematu i podjąć decyzję w przedmiotowej 
sprawie w terminie późniejszym. 

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie w sprawie przyznania 
dodatkowych środków finansowych na zatrudnienie nowo przyjętego pracownika 
przejmującego obowiązki Głównego Księgowego. 
Na wniosek Pana Stefana Wojnarowskiego - Dyrektor ZS Nr 3 w Mławie 
Zarząd Powiatu przyznał dodatkowe środki finansowe w wys. 2 357,00zł na 



zatrudnienie nowo przyjętego pracownika przejmującego obowiązki Głównego 
Księgowego. Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
osoba, która została wyłoniona w drodze konkursu na stanowisko Głównego 
Księgowego w ZS Nr 1 i ZS Nr 3 w Mławie w dniu dzisiejszym złożyła rezygnację. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla szkół publicznych 
policealnych dla dorosłych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub 
nauki oraz dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w roku 
budżetowym 2019 w Powiecie Mławskim. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 135/2019 w sprawie aktualizacji wysokości dotacji 
dla szkół publicznych policealnych dla dorosłych, w których nie jest realizowany 
obowiązek szkolny lub nauki oraz dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych, w roku budżetowym 2019 w Powiecie Mławskim. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uznania celowości i wsparcia realizacji zadania pod 
nazwą „ Organizacja obchodów 100-lecia powstania II Szwadronu Mławskiego IV 
Pułku Ułanów Zaniemskich w ramach IX Ratowskich Spotkań Patriotycznych" 
wnioskowanego przez Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie, 
Ratowo 58, 06-540 Radzanów. 
Zarząd Powiatu uznał za celowe realizację zadania pod nazwą „Organizacja 
obchodów 100-lecia powstania II Szwadronu Mławskiego IV Pułku Ułanów 
Zaniemeńskich w ramach IX Ratowskich Spotkań Patriotycznych" wnioskowanego 
przez Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie, Ratowo 58, 06-
540 Radzanów i dokonał wsparcia tego zadania poprzez dofinansowanie w formie 
dotacji celowej budżetowej w kwocie 3 000,00 zł. Szczegółowe warunki wsparcia 
realizacji w/w zadania określi stosowna umowa. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 136/2019. 

9. Rozpatrzenie wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrogostach w sprawie 
dofinansowania budowy strażnicy (ocieplenie i elewacja budynku). 
Po zapoznaniu się z pismem, którego treść przedstawił Pan Jerzy Rakowski -
Przewodniczący Zarządu - Zarząd Powiatu uznał, że na chwilę obecną zadanie nie 
może być dofinansowane z uwagi na ograniczone możliwości finansowe i prawne. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2019 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 137/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Powiatu Mławskiego na 2019 rok. 
Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 263.258,00 zł 
i dotyczy: 
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 75411 w wysokości 239.258,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 
dwóch przedsięwzięć pn.: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń 
funkcjonariuszy" oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników 
cywilnych" realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 
2017-2020. 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 zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 75411 w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę: odpraw 
emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez 
okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, pomocy mieszkaniowych, 
zasiłków na zagospodarowanie 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. 
Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 263.258,00 zł 
(per saldo) i dotyczy: 
1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 34.896,00 zł na wynagrodzenie 
osobowe dla pracowników drogowej służby liniowej. Powyższe środki zostały 
przesunięte w ramach środków własnych z bieżącego utrzymania obiektów 
mostowych i dotyczą zwiększonych do wykonania zadań bieżących na drogach 
powiatowych. 
2. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w wysokości 2.100,00 zl w 
planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie, w ramach środków własnych 
na sfinansowanie podziału geodezyjnego działek położonych na terenie powiatu 
mławskiego . 
3. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w wysokości 5.600,00 zł w 
planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w związku ze zwiększoną 
stawką składki członkowskiej na Związek Powiatów Polskich w 2019 roku. Powyższe 
środki zostały przesunięte w ramach środków własnych. 
4. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w wysokości 9.840,00 zł w 
planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wyniku zwiększonych 
potrzeb wydatkowych na paragrafie „zakup usług pozostałych". Powyższe środki 
zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu. 
5. W rozdziale 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum 
Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 2.600,00 zł, z przeznaczeniem na 
dofinansowania studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli. 
6. 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 zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów szkoleń dla 
pracowników. 
7. W rozdziale 85321 następuje zwiększenie środków własnych w wysokości 
10.000,00 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Mławie z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań, tj. zakupu usług 
zdrowotnych oraz wynagrodzeń bezosobowych (tj. nie wynikających ze stosunku 
pracy) w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Powyższe 
środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 78.536.610,38 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 81.466.529,62 zł 
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.929.919,24 zł 
- Przychody budżetu stanowią kwotę 4.920.919,24 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. 

11. 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 138/2019 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2019. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2019. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 139/2019 w sprawie zmiany harmonogramu 
dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2019. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdania 
finansowego powiatu mławskiego za 2018 rok. 
Zarząd Powiatu postanowił przekazać Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdanie 
finansowe powiatu mławskiego za 2018 rok składające się z: 
1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych 

jednostek budżetowych; 
3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków 

zyskowi strat samorządowych jednostek budżetowych; 
4) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające 

z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych; 
5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych 

samorządowych jednostek budżetowych. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 140/2019. 

14. Uzgodnienie projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił: 
1) projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

• Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV w ul. Płockiej, nr ewid. 
działki 10-1554 Mława. 

2) projekt decyzji Wójta Gminy Strzegowo o warunkach zabudowy: 
• Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nr ewid. działki 59 

obręb Konotopa. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo - finansowym robót na 

drogach powiatowych zamiejskich na 2019 r. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 141/2019 w sprawie zmiany w planie rzeczowo -
finansowym robót na drogach powiatowych zamiejskich na 2019 r. 

16. 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 dwudzieste pierwsze posiedzenie 
Zarządu. 

Krystyna Zając 

Sporządziła: 
Joanna Marc inkowska 
30.04.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 21/2019 
z dnia 29.04.2019 roku 

Protokół 
z glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska a . 

Witold Okumski J/.r.r..//..' 

Krystyna Zając ... 


