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Realizacja uchwał Rady Powiatu Mławskiego za 2018 rok 

Lp. Numer  i data 

podjęcia uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

1. 

 

 

XXXI/229/2018 

26.01.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/224/2017 Rady Powiatu Mławskiego z 

dnia 29 grudnia 2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych szkół  niebędących  szkołami specjalnymi, prowadzonymi przez 

osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby 

fizyczne, a także dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany 

obowiązek  szkolny lub obowiązek nauki  oraz niepublicznych szkół,                  

w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości  ich pobrania i wykorzystania. 

Udzielono i rozliczono dotacje przekazane  w roku 2018 szkołom 

niepublicznym oraz publicznym prowadzonym przez podmioty inne j.s.t., 

dokonano także kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji  

Dotacje za rok 2018 rozliczono na kwotę 3 346 034,43 zł. 

2.  

 

XXXI/230/2018 

26.01.2018r. 

przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości 

położonej w Mławie przy ul. Powstańców Styczniowych, stanowiącej własność 

Powiatu Mławskiego. 

Zawarto umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego w dniu 30 maja 

2018r. za cenę 24243,30zł brutto. 

3. 

 

XXXI/231/2018 

26.01.2018r. 

rozpatrzenia wniosku Burmistrza Miasta Mława dot. rozwiązania stosunku 

pracy z radnym powiatu mławskiego. 

Odmówiono wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym 

powiatu mławskiego, na warunkach wynikających z wniosku Burmistrza 

Miasta Mława tj. na postawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.           

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.). 

4. 

 

XXXI/232/2018 

26.01.2018r. 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Mławskiego oraz  

zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 2018rok. 

Zrealizowana. Sesje Rady Powiatu odbyły się z godnie z przyjętym planem 

pracy na 2018 rok. Posiedzenia stałych komisji Rady odbyły się zgodnie z 

zatwierdzonymi planami pracy na 2018 rok. 

5. 

 

XXXII/233/2018 

22.03.2018r. 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON, przeznaczonych na 

te zadania dla Powiatu Mławskiego na 2018 rok. 

Rada Powiatu zatwierdziła  podział środków PFRON na 2018 rok na zadania  

z zakresu rehabilitacji zawodowej (250 000 zł) i społecznej (364 689 zł). 

6. 

 

XXXII/234/2018 

22.03.2018r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz 

zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w 

kształceniu zaocznym. 

Zrealizowano. Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu Mławskiemu. 

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym. Obowiązuje od 1 września 2018 roku 

7. 

 

XXXII/235/2018 

22.03.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny 

nieruchomości położonej w Mławie przy ul. Grzebskiego. 

Uchwałę przesłano Burmistrzowi Miasta Mława wraz z oświadczeniami 

członków Zarządu Powiatu Mławskiego. 

8 XXXII/236/2018 

22.03.2018r. 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. Uchwałę wykonano. 

9..  XXXII/237/2018 

22.03.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018. Uchwałę wykonano. 

10. XXXIII/238/2018 

26.04.2018r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Mławie za rok 2017. 

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Mławie za rok 2017. 
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11. 

 

XXXIII/239/2018 

26.04.2018r. 

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w 

Powiecie Mławskim na lata 2018 – 2020. 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Mławskim na 

lata 2018 – 2020 został przyjęty do realizacji. 

12. 

 

XXXIII/240/2018 

26.04.2018r. 

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie 

Mławskim za rok 2017. 

Rada Powiatu zapoznała się i  przyjęła Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej  

w Powiecie Mławskim za rok 2017. 

13. XXXIII/241/2018 

26.04.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2018 rok. 

Dokonano zmiany godzin pracy oraz dyżurów aptek mieszczących się w 

Mławie przy ulicy: Żwirki 26, Targowej 13a lok. G105 i Piłsudskiego 39a. 

14. 

 

XXXIII/242/2018 

26.04.2018r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy 

Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok. 

Zrealizowana. Przyjęto sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi za 2017 

rok. 

15. 

 

XXXIII/243/2018 

26.04.2018r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława. Zrealizowana. Udzielono pomocy finansowej dla Miasta Mława w 

wysokości 9 000,00 zł  z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej 

na dofinansowanie ratowniczych badań archeologicznych, konserwację 

dyplomu Stanisława Pszczułkowskiego oraz konserwację zdjęcia z 

wizerunkiem Tadeusza Kamieńskiego. 

16. 

 

XXXIII/244/2018 

26.04.2018r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na 

realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków 

nawałnic. 

Zrealizowana. Udzielono pomoc finansową z budżetu Powiatu Mławskiego              
w wysokości 10 000,00zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej  Nr 1033C Wielki Mędromierz – Gostycyn (etap I) od km 4+399 

do km 5+ 397”. 

17. 

 

XXXIII/245/2018 

26.04.2018r. 

w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg 

powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Mławskiego. 

Zrealizowana. W roku 2018 Powiatowy Zarząd Dróg wystawił 63 decyzje na 

zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego na drogach zamiejskich.  

Kwota, jaką naliczono na podstawie wystawionych decyzji to: 13.014,39 zł. 

W ramach Porozumienia z Miastem Mława decyzje w tej sprawie wydawało 

Miasto Mława. Z tego tytułu naliczono 84.398,74 zł. 

18. XXXIII/246/2018 

26.04.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody i zagwarantowania środków na realizację 

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 – aktualizacja dokumentacji 

technicznej w zakresie branży elektrycznej -  Etap II”. 

Zgodnie z podjętą  Uchwałą powyższe zadanie jest w trakcie realizacji. 

Zadanie rozpoczęto  dnia 8 czerwca,  w którym  Powiatowy Zarząd Dróg           

w Mławie zawarł umowę z Panem Mariuszem Nawrockim, w której 

wykonawca zobowiązuje się sprawdzenie zgodności z warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami dokumentacji projektowej               

w zakresie branży elektrycznej dla powyższego zadania a w szczególności 

dotyczącej: 

a) przebudowy kolizji sieci elektroenergetycznej linii napowietrznej i 

podziemnej niskiego i średniego napięcia, 

b) przebudowy oświetlenia ulicznego, 

c) budowa zasilania pompowni wód opadowych. 

Koszt wykonania zadania wynosi 10 209,00 zł. Powiat Mławski w budżecie 
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na 2018 r przeznaczył na to zadanie kwotę 10 517,00 zł. 

Dnia 3 grudnia 2018 r. Pan Mariusz Nawrocki wystąpił z pismem z prośbą o 

przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 20.03.2019 r. Dnia 4. 12 

2018 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie zwrócił się z prośbą do Zarządu 

Powiatu  o ustalenie dla powyższego zadania wydatków niewygasających za 

2018 rok  z terminem realizacji do dnia 30.06.2019 r. Dnia 4 grudnia 2018 r. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie zawarł Aneks z Panem Mariuszem 

Nawrockim wydłużając termin realizacji zadania do dnia 20.03.2019 r. Dnia 

28.12.2018 r. Rada Powiatu mławskiego podjęła Uchwałę NR III/23/2018            

w sprawie wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego,  w której wpisano powyższe zadanie do planu tych wydatków 

na kwotę  10 209,00 zł. z terminem rozliczenia do dnia 30.06.2019 r. 

19. XXXIII/247/2018 

26.04.2018r. 

w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu 

Powiatu Mławskiego instrumentem płatniczym. 

W Starostwie Powiatowym w Mławie wprowadzono usługę Paybynet  

umożliwiająca zapłatę należności o charakterze publiczno – prawnym 

stanowiących dochody budżetu powiatu mławskiego. 

20. 

 

XXXIII/248/2018 

26.04.2018r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. Uchwałę wykonano. 

21. 

 

XXXIII/249/2018 

26.04.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018. Uchwałę wykonano  

22. 

 

XXXIV/250/2018 

28.05.2018r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ za 2017 rok. Zrealizowana. Rada Powiatu dokonała zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego SPZOZ za rok 2017. 

23. 

 

XXXIV/251/2018 

28.05.2018r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok 

 

24. XXXIV/252/2018 

28.05.2018r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego z tytułu 

wykonania budżetu powiatu za 2017 rok 

Zrealizowana. Po zapoznaniu się z: 

1)sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017; 

2)sprawozdaniem finansowym; 

3)opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w 

Ciechanowie; 

4)informacją o stanie mienia Powiatu; 

5)stanowiskiem Komisji Rewizyjnej  

udzielono Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

powiatu za rok 2017. 

25. XXXIV/253/2018 

28.05.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych   na terenie Powiatu Mławskiego na 2018 rok. 

Dokonano zmiany godzin pracy i dyżurów apteki mieszczącej się w Mławie 

przy ulicy Spichrzowej 4. 

26. 

 

XXXIV/254/2018 

28.05.2018r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława. Zrealizowana. Udzielono pomocy finansowej dla Miasta Mława w 

wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie części zadań 

widowiska historycznego Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą. 
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27. 

 

XXXIV/255/2018 

28.05.2018r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. Uchwałę wykonano 

28. 

 

XXXIV/256/2018 

28.05.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018. Uchwałę wykonano 

29. XXXV/257/2018 

23.08.2018r. 

w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. 

Zrealizowana. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej  obejmujący lata 

2018 – 2020 został przyjęty. 

30. XXXV/258/2018 

23.08.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały dot. godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2018 rok. 

Dokonano zmiany godzin pracy oraz dyżurów aptek mieszczących się           

w  Mławie przy ulicy: Żwirki 26, Stary Rynek 2  i Targowej 13a. 

31. 

 

XXXV/259/2018 

23.08.2018r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/254/2018 Rady Powiatu Mławskiego z 

dnia 28 maja 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta 

Mława. 

Zrealizowana. Zmieniono nazwę zadania z Uchwały XXXIV/254/2018                

z dnia 28.05.2018r. „Widowisko historyczne Rekonstrukcja Bitwy pod 

Mławą” na „Obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Bitwy 

pod Mławą”. 

32. 

 

XXXV/260/2018 

23.08.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody i zagwarantowania środków na realizację 

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 3 wypłata 

odszkodowania”. 

Rada Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr XXXV/260/2018 z dnia 23 sierpnia 

2018r. wyraziła zgodę na realizację powyższej inwestycji i zabezpieczyła 

środki w wysokości  35 000,00 zł. Uchwałą Nr 1098/2018 Zarządu Powiatu 

Mławskiego z dnia 19.11.2018 r. w sprawie zmiany w planie rzeczowo-

finansowym robót na drogach powiatowych zamiejskich w 2018 r. plan na 

odszkodowania został zwiększony do kwoty 36 730,00 zł. 

Odszkodowania dotyczą trzech działek położonych w ciągu drogi 

powiatowej nr 2369 W-ulica Graniczna na podstawie wydanej decyzji przez 

Starostę Mławskiego ustalającej odszkodowanie za nieruchomości. 

Odszkodowania zostały wypłacone w dniu 31.08.2018 r., w kwocie 16 

540,00 zł., i w dniu 10.12.2018 r. w kwocie 20 190,00 zł. 

33. XXXV/261/2018 

23.08.2018r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/222/2017 Rady Powiatu Mławskiego z 

dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie porozumienia z Miastem Mława 

dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta. 

Zrealizowana. W dniu 30 sierpnia 2018 roku został podpisany Aneks Nr 1 do 

porozumienia. Aneks obowiązywał do końca 2018 roku i obydwa 

Samorządy przestrzegały jego zapisów, o czym świadczą rozliczenia i 

sprawozdania. 

34. 

 

XXXV/262/2018 

23.08.2018r. 

w sprawie przyjęcia VI Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska w 

okresie 2016-2017 r. wynikającego z dokumentu pn. „Program Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Mławskiego do 2022 roku” 

Przyjęto VI raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu 

Mławskiego  dla Powiatu Mławskiego obejmującym okres od dnia 

01.01.2016r. do 31.12.2017r.  Został sporządzony w celu oceny skutków 

działań, podejmowanych przez poszczególne jednostki samorządowe, 

związane właściwością kompetencyjną i miejscową z terenem Powiatu 

Mławskiego.           
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35. 

 

XXXV/263/2018 

23.08.2018r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Mławskiego. Zrealizowana. Ustalono wynagrodzenie w związku z wejściem w życie z 

dniem 19 maja 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 

r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. 

poz. 936), które od dnia 1 lipca 2018 r. obniża dotychczasowe stawki 

minimalnego i maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego osób 

pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego.  
Przekazano do Wydziału Finansowo-Budżetowego w celu naliczenia 

wynagrodzenia. 

36. 

 

XXXV/264/2018 

23.08.2018r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. Uchwałę wykonano. 

37. 

 

XXXV/265/2018 

23.08.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018. Uchwałę wykonano. 

38. 

 

XXXV/266/2018 

23.08.2018r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Powiatu Mławskiego. 

Uchwale wykonano. 

39. 

 

XXXVI/267/2018 

05.10.2018r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Mławskiego z 

dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla zawodników 

za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących 

szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 

międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

W 2018r. 24 zawodników oraz 5 trenerów otrzymało nagrody za osiągnięte 

wyniki sportowe w roku 2017.  

Łącznie wypłacona kwota przyznanych nagród wyniosła w 2018r. wyniosła 

16 500,00 zł. 

 

40. 

 

XXXVI/268/2018 

05.10.2018r. 

przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 

Zrealizowana. Przyjęto Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 

41. 

 

XXXVI/269/2018 

05.10.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia 

badania sprawozdanie finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Mławie. 

Zrealizowana.  Z upoważnienia Rady Powiatu, Zarząd dokonał wyboru 

biegłego rewidenta do zbadania sytuacji finansowej SPZOZ w Mławie. 

42. 

 

XXXVI/270/2018 

05.10.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia  usytuowanego 

w budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Sądowej 7 w Mławie. 

Zrealizowana. Dyrektor SPZOZ zawarł umowę na kolejne lata na 

prowadzenie gabinetu stomatologicznego w Przychodni Rejonowej SPZOZ 

przy ul. Sądowej 7 w Mławie. 

43. 

 

XXXVI/271/2018 

05.10.2018r. 

w sprawie  zmian wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018r. 

Rada Powiatu wyraziła zgodę na zmiany wysokości środków PFRON 

przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej. Z zakresu rehabilitacji zawodowej kwotę „250 000,00 zł.” 

zastąpiono kwotą  „150 000,00 zł.” Z zakresu rehabilitacji społecznej kwotę 

„365 689,00 zł.” zastąpiono kwotą  „464 691,00 zł.” 

44. 

 

XXXVI/272/2018 

05.10.2018r. 

w sprawie  zmiany Statutu Powiatu Mławskiego. Wojewoda Mazowiecki, jako organ nadzoru nad działalnością powiatu, 

stwierdził  nieważność uchwały z uwagi na brak wskazania obowiązku 

publikacji uchwały, jako aktu prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  
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45. 

 

XXXVI/273/2018 

05.10.2018r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stupsk na zakup nowych 

węży ssawnych. 

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Mławskiego na rok 2018, w wysokości: 1500,00 zł Gminie Stupsk na zakup 

nowych węży ssawnych  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stupsku. 

46. 

 

XXXVI/274/2018 

05.10.2018r. 

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 17 września 2018 roku. 

Zaskarżono w całości rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego  

z dnia 17 września 2018 r., znak: WNP-O.4131.18.2018.LP, stwierdzające 

nieważność §4 uchwały  Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXV/263/2018                 

z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 

Mławskiego, w zakresie w jakim przewiduje wejście w życie uchwały z 

zachowaniem okresu uprzedzenia ze strony pracodawcy równego okresowi 

wypowiedzenia, czyli z dniem 1 października 2018 r., oraz §3 w/w uchwały           

w zakresie słów „ z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały”. 

47. 

 

XXXVI/275/2018 

05.10.2018r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. Uchwałę wykonano. 

48. 

. 

XXXVI/276/2018 

05.10.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018. 

 

Uchwałę wykonano. 

49. 

 

I/1/2018 

20.11.2018r. 

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania 

nad wyborem Przewodniczącego Rady Powiatu Mławskiego. 

Zrealizowana. Powołano Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia 

głosowania nad wyborem: Przewodniczącego Rady Powiatu, 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, Starosty Mławskiego, Wicestarosty 

oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu. 

50. I/2/2018 

20.11.2018r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Mławskiego. Zrealizowana. W wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym                          

wybrano Pana Jana Łukasika na Przewodniczącego Rady Powiatu 

Mławskiego. 

51. 

 

I/3/2018 

20.11.2018r. 

w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Mławskiego. Zrealizowana.  W wyniku wyboru,  w głosowaniu tajnym                          

wybrano dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Mławskiego – Panią 

Barbarę Stańczak i Pana Piotra Jankowskiego.                  

52. 

 

I/4/2018 

20.11.2018r. 

w sprawie wyboru Starosty Mławskiego. Zrealizowana.  W wyniku wyboru,  w głosowaniu tajnym                          

wybrano Starostę Mławskiego – Pana Jerzego Rakowskiego. 

53. 

 

I/5/2018 

20.11.2018r. 

w sprawie wyboru Wicestarosty. Zrealizowana. Na wniosek Starosty Mławskiego w wyniku wyboru,                        

w głosowaniu tajnym  wybrano Wicestarostę – Pana Zbigniewa 

Markiewicza. 

54. 

 

I/6/2018 

20.11.2018r. 

w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Mławskiego. Zrealizowana.  Na wniosek Starosty Mławskiego w wyniku wyboru,               

w głosowaniu tajnym wybrano pozostałych członków Zarządu Powiatu 

Mławskiego – Panią Jolantę Karpińską, Pana Witolda Okumskiego i Panią 

Krystynę Zając. 

55. 

 

II/7/2018 

07.12.2018r. 

w sprawie określenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu 

Mławskiego. 

Zrealizowana.  Powołano stałe komisje Rady Powiatu Mławskiego i 

określono składy osobowe stałych komisji Rady Powiatu Mławskiego.       
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56. 

 

II/8/2018 

07.12.2018r. 

w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Mławskiego. 

Zrealizowana. Powołano na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Mławskiego Pana Artura Kacprzaka. 

57. 

 

II/9/2018 

07.12.2018r. 

w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Dyrektora SPZOZ w Mławie. 

Zrealizowana. Komisja konkursowa opracowała Regulamin Pracy Komisji 

oraz treść ogłoszenia Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie konkursu na 

Dyrektora SPZOZ w Mławie, a po dokonaniu wyboru Dyrektora i 

nawiązania z min stosunku pracy przez Zarząd Powiatu Mławskiego uległa 

rozwiązaniu. 

58. 

 

II/10/2018 

07.12.2018r. 

w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na 

terenie powiatu mławskiego na 2019 rok. 

Po uzyskaniu pozytywnych opinii wójtów gmin i burmistrza Miasta Mława 

oraz pełnomocnika Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie w powiecie 

mławskim uchwała w sprawie godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2019r. została przyjęta 

przez Radę Powiatu. 

59. 

 

II/11/2018 

07.12.2018r. 

w sprawie zmian w wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku. 

Zrealizowana. Niewykorzystane środki PFRON z zakresu rehabilitacji 

zawodowej zostały przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji 

społecznej. Z zakresu rehabilitacji zawodowej kwotę „150 000,00 zł.” 

zastąpiono kwotą  „140.902,44 zł.” Z zakresu rehabilitacji społecznej kwotę 

„464.691,00 zł.” zastąpiono kwotą  „473.788,56 zł.” 

60. II/12/2018 

07.12.2018r. 

w sprawie  ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych 

z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania 

dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2019 rok. 

Określono wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie 

ich na parkingu strzeżonym oraz od odstąpienia od usunięcia pojazdu na 

2019 rok. Opłaty dotyczą osób, które naruszają przepisy i swoim 

postępowaniem utrudniają ruch lub stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla 

innych uczestników ruchu. Zgodnie z ustawą opłaty stanowią dochód własny 

powiatu. Uchwała ma zastosowanie do opłat i kosztów w 2019 roku. 

61. II/13/2018 

07.12.2018r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Mławskiego. Ustalono wynagrodzenie. Przekazano do Wydziału Finansowo o 

Budżetowego w  celu naliczenia.  

62. 

 

II/14/2018 

07.12.2018r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. Uchwale wykonano. 

63. II/15/2018 

07.12.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018. Uchwale wykonano. 

64. 

 

III/16/2018 

28.12.2018r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. Uchwale wykonano. 

65. 

 

III/17/2018 

28.12.2018r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mławskiego na 2019 rok. Uchwale wykonano. 

66. III/18/2018 

28.12.2018r. 

w sprawie powierzenia Miastu Mława zadań w zakresie prowadzenia 

powiatowej biblioteki publicznej. 

Zrealizowana. Upoważniono Zarząd Powiatu Mławskiego do zawarcia 

porozumienia z Miastem Mława na realizację zadań na prowadzenie 

biblioteki powiatowej w roku 2019. Zawarto porozumienie w dniu 

28.12.2019r. 
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67. 

 

III/19/2018 

28.12.2018r. 

w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania 

dróg powiatowych w obrębie granic Miasta. 

Zrealizowana. W dniu 31.12.2018 r. podpisano Porozumienie z Miastem 

Mława obowiązujące do końca 2019 roku. 

68. III/20/2018 

28.12.2018r. 

w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów 

Polskich. 

Zrealizowana. Rada Powiatu Mławskiego desygnowała delegata Powiatu 

Mławskiego na zgromadzenie ogólne Związku Powiatów Polskich Pana 

Jerzego Rakowskiego Starostę Mławskiego.  Oficjalne zgłoszenie nastąpiło 

02.01.2019r. 

69. 

 

III/21/2018 

28.12.2018r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. Uchwale wykonano. 

70. 

 

III/22/2018 

28.12.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018. Uchwale wykonano. 

71. 

 

III/23/2018 

28.12.2018r. 

w sprawie wydatków budżetu Powiatu Mławskiego, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego. 

Uchwale wykonano. 

 


