
Br. 0022.15.2019 
Protokół Nr 22/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 8 maja 2019 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dwudzieste drugie 
posiedzenie Zarządu. 
Pan Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta poprosił o przełożenie punktu 5 dot. 
wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie na jedno z kolejnych posiedzeń, na co Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 21/2019. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 21/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 29 kwietnia 2019 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2018 
rok. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że w tym 
roku Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 maja będzie po raz pierwszy zobowiązany 
do przedłożenia Radzie Powiatu Raportu o stanie powiatu za 2018 rok. Konieczność 
ta wynika z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511). Raport obejmuje podsumowanie 
działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii, uchwał rady powiatu. Dokument ma charakter publiczny, bo w 
debacie mają prawo brać udział radni i mieszkańcy powiatu bez ograniczeń 
czasowych. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie 
powiatu za 2018 rok składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, 
poparte wymaganymi podpisami. Po zakończeniu debaty przeprowadza się 
głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Przedmiotowy 
Raport będzie prezentowany na sesji, na której podejmowana jest uchwała rady 
powiatu w sprawie udzielenia lub nieudziełenia Zarządowi Powiatu absolutorium i jest 
rozpatrywany w pierwszej kolejności. 
Po zapoznaniu się z treścią oraz wniesionymi uwagami do przedłożonego materiału 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 142/2019 w sprawie przyjęcia Raportu o stanie 
Powiatu Mławskiego za 2018 rok. 

4. Informacja w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w związku 
z przeprowadzoną kontrolą sanitarną w ZS Nr 2 w Mławie. 
Pan Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta poinformował, że Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie przeprowadziła kontrolę sanitarną 
w ZS Nr 2 w Mławie w dniu 2 kwietnia 2019 roku, podczas której stwierdzono 
naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie: 
- złego stanu sanitarno-technicznego nawierzchni przejść: od wejścia głównego do 
szkoły oraz wzdłuż budynku pracowni gastronomicznych; 
- złego stanu sanitarno-technicznego podłogi w jadalni dla uczniów na poziomie 
szatni; 
- braku równomiernego rozłożenia zajęć lekcyjnych w poszczególnych dniach 
tygodnia w 12 oddziałach. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
kontrolowany plan lekcji był wprowadzony 25.03.2019r. z powodu przedłużającego 
się zwolnienia lekarskiego nauczyciela, w związku z czym mogło wystąpić 
nierównomierne rozłożenie zajęć lekcyjnych w niektórych oddziałach. Natomiast od 
26.04.2019r. plan został zmodyfikowany, zgodnie z pokontrolnymi zaleceniami oraz 



rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach (Dz.U. z 14 listopada 2018 roku poz. 2140). 
Pani Dyrektor ZS Nr 2 w Mławie zwróciła się do wykonawców o przygotowanie ofert 
handlowych i oszacowanie kosztów wykonania zaleconych remontów oraz do 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemicznej w Warszawie o wyznaczenie realizacji 
zaleceń do końca sierpnia 2020 roku. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu stwierdził, że zdemontowana 
kostka brukowa z chodników na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Kościuszki 
i Lelewela może zostać wykorzystana na ułożenie chodnika od wejścia głównego do 
szkoły oraz wzdłuż budynku pracowni gastronomicznych. 
Zarząd Powiatu uznał, że należy podjąć działania w celu pozyskania zewnętrznych 
środków finansowych na usunięcie w/w nieprawidłowości. 

5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie dotyczącego przyznania 
dodatkowych środków na wynagrodzenie głównej księgowej na miesiąc maj 
i czerwiec 2019 r. 
Zarząd Powiatu postanowił ustosunkować się do wniosku Dyrektora ZS Nr 1 
w Mławie na następnym posiedzeniu. 

6. Sprawy różne. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że w dniu 17 maja br. 
zaplanowane jest przeniesienie Wydziału Komunikacji do nowo wybudowanego 
budynku. 
Ponadto oznajmił, że Dyrektor SPZOZ w Mławie zwrócił się do Wojewody 
Mazowieckiego oraz Ministra Zdrowia o pomoc w pozyskaniu dwóch ambulansów 
sanitarnych wraz z wyposażeniem, na potrzeby szpitala. 
W dniu dzisiejszym obyła się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na stanowisko 
Sekretarza Powiatu, którzy spełnili wymagania zgodnie z ogłoszeniem o naborze. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął dwudzieste drugie posiedzenie 
Zarządu. 

Podpisy 

Jerzy Rak 

Zbigniew Markiew™ 

Jolanta Karpińska. 

Witold Okumski... 

Krystyna Zając .... 
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Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
09.05.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 22/2019 
z dnia 08.05.2019 roku 

Protokół 
z glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 8 maja 2019 roku 

Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski .. 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska .... 

Witold Okumski 

Krystyna Zając .. 


