
Br. 0022.16.2019 
Protokół Nr 23/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 17 maja 2019 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 22/2019. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 22/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 8 maja 2019 roku. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Mławie za 2018 rok. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że w dniu 
10 października 2018 roku Zarząd Powiatu po dokonaniu rozpoznania cenowego na 
rynku biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2018 rok -
2019 rok wybrał ofertę Pana Edmunda Tomczykowskiego Kancelaria Biegłego 
Rewidenta „AUDYTOR" 06-500 Mława, Os. Książąt Maz. 15m 8. 
Rada Społeczna SPZOZ w Mławie na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 roku 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. 
z zastrzeżeniem, że należy zlecić aktuariuszowi przeliczenie utworzonej przez SPZOZ 
rezerwy na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników dotyczące odpraw emerytalno 
- rentowych oraz nagród jubileuszowych. 
Pan Waldemar Rybak - Dyrektor SPZOZ w Mławie przedstawił sprawozdanie 
finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2018 
rok. 
Podstawową działalnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Mławie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 
1) Lecznictwa szpitalnego, 
2) Hospicjum Stacjonarnego, 
3) Lecznictwa specjalistyki ambulatoryjnej, 
4) Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 
5) Hospicjum Domowego, 
6) Ratownictwa i transportu medycznego, 
7) Rehabilitacji Leczniczej. 
Strata na koniec roku 2018 wynosi 747 773,46 zł. Została utworzona rezerwa w wys. 
5 841 480,00 zł na świadczenia pracownicze tj. na odprawy emerytalne i nagrody 
jubileuszowe wynikające z przepisów prawa pracy, oraz art. 39 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 
2a ustawy o rachunkowości podjęto w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości 
nr 6 (KSR nr 6). Ustalono stan wyjściowy rezerwy na 01.01.2018 r. i ujęto w księgach 
rachunkowych 2018 r. z uwzględnieniem art. 54 ust.3 ustawy o rachunkowości. 
Ponadto Pan Dyrektor SPZOZ w Mławie oznajmiał, iż wyliczenie rezerwy zostało 
naliczone przez Panią Główną Księgową SPZOZ w Mławie, niemniej jednak nosi się 
z zamiarem zlecenia aktuariuszowi przeliczenie utworzonej przez szpital rezerwy na 
przyszłe świadczenia na rzecz pracowników dotyczące odpraw emerytalno -
rentowych oraz nagród jubileuszowych. 



Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu oznajmiła, że wątpliwości, które się 
pojawiają dotyczą wymogu tworzenia rezerwy. Dlaczego w latach ubiegłych nie 
tworzyło się rezerwy, skoro przepisy na to pozwalały? 
Dobrym rozwiązaniem będzie zlecenie aktuariuszowi przeliczenia utworzonej przez 
SPZOZ w Mławie rezerwy na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników dotyczące 
odpraw emerytalno - rentowych oraz nagród jubileuszowych. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu zapytał: 
- dlaczego w latach ubiegłych nie została utworzona rezerwa? 
- czy był nałożony na szpital obowiązek wyliczenia rezerwy? 
- jaki jest rzeczywisty wpływ rezerwy na funkcjonowanie szpitala ? 
- jaki interes miał szpital nie tworząc rezerwy? 
- w jakim interesie tworzymy rezerwę? 
Pan Waldemar Rybak - Dyrektor SPZOZ w Mławie oznajmił, iż obowiązek tworzenia 
rezerwy wynika z przepisów ustawy o rachunkowości. Art. 39 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 2a 
przytoczonej ustawy mówi, że jednostka sektora finansów publicznych ma obowiązek 
tworzyć rezerwy, niemniej jednak można nie tworzyć rezerw, jeżeli występują 
określone przesłanki. Decyzja w sprawie utworzenia rezerwy została podjęta w 
oparciu o wiedzę jaką posiada Dyrektor SPZOZ w Mławie w zakresie struktury 
zatrudnienia. W mławskim szpitalu pracuje personel z długoletnim stażem pracy. 
Należy przewidzieć w najbliższym czasie wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw 
emerytalnych. Rezerwa nie ma wpływu na bieżące funkcjonowanie szpitala, zmniejsza 
się jedynie kapitał szpitala. 
Pan Edmund Tomczykowski - Biegły Rewident poinformował, że utworzenie rezerwy 
nie jest związane z uszczupleniem majątku, wypływem pieniężnych środków 
obrotowych, czy ze zmianą źródeł finansowania. Szpital zakupił arkusze aktuarialne, 
na podstawie których została naliczona metodą aktuarialną rezerwa. Rezerwa będzie 
pokryta kapitałem zapasowym i jest trwałym źródłem finansowania. Ze względów 
bezpieczeństwa dobrze jest mieć naliczoną rezerwę. 
SPZOZ w Mławie wypłaca pracownikom nagrody jubileuszowe: po 20 latach pracy -
75% wynagrodzenia, po 25 latach pracy - 100% wynagrodzenia, po 30 latach pracy -
150% wynagrodzenia, po 35 latach pracy - 200% wynagrodzenia, po 40 latach pracy 
- 300% wynagrodzenia. Odprawy emerytalne wypłacane są w następujących 
wysokościach: do 15 lat pracy - 100% wynagrodzenia, od 15 do 20 lat pracy - 200% 
wynagrodzenia, ponad 20 lat pracy - 300% wynagrodzenia. 
Rezerwę tworzy się dla wszystkich pracowników zatrudnionych w szpitalu. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu zapytał: 
- czy realizacja projektu informatyzacji wpłynęła na stratę szpitala ? jeśli tak, to w 
jakim zakresie? 
- ile w poprzednich latach wypłacono odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych? 
Pani Alicja Świątkowska - Głowna Księgowa SPZOZ w Mławie oznajmiła, że zadanie 
pn.: „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla 
pacjentów" zostało zrealizowane. Finasowanie zadania miało następujące źródła: 
środki unijne, środki samorządu powiatowego i miejskiego oraz środki SPZOZ w 
Mławie (środki obrotowe szpitala). 
Zdaniem Pani Elżbiety Kowalska - Skarbnik Powiatu w dodatkowych informacjach, 
które przedstawia Dyrektor SOZOZ w Mławie powinien pojawić się zapis dot. 
powodu utworzenia rezerwy, założeń jakie zostały przyjęte do jej naliczenia oraz 
sposobu jej naliczenia. 



Pan Edmund Tomczykowski - Biegły Rewident poinformował, że rezerwa dotyczy 
okresu przyszłego i będzie stałym źródłem finansowania. Jest to przeniesienie 
środków finansowych z kapitału zapasowego na rezerwę. Kapitał jest zmienny, 
natomiast rezerwa trwała. 
Pan Waldemar Rybak - Dyrektor SPZOZ w Mławie stwierdził, że jednostka sektora 
finansów publicznych ma obowiązek złożenia dodatkowych wyjaśnień tylko 
w przypadku braku utworzenia rezerwy. Biegły rewident potwierdza, że rezerwa 
została naliczona prawidłowo. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2018 rok i postanowił wnieść pod obrady 
VIII Sesji. 

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie o dokonanie zmian w planie finansowym 
polegające na wprowadzeniu do planu wydatków w roku 2019 dochodów z tytułu 
otrzymanych darowizn w roku 2018 w kwocie 9 332,00zł. 
Pani Katarzyna Miłobędzka - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 
poinformowała, że Pani Marlena Watemborska - Dyrektor Centrum 
Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie 
zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym 
polegające na wprowadzeniu do planu wydatków w roku 2019 dochodów z tytułu 
otrzymanych darowizn w roku 2018 w kwocie 9 332,00zł które nie zostały 
wprowadzone do planu dochodów i wydatków jednostki w 2018 roku. 
W/w środki zgodnie z wolą darczyńców powinny być przeznaczone na potrzeby 
wychowanków, jednakże z powodu wysokiego kosztu utrzymania wychowanka jaki 
wychodził za rok 2018 Pani Dyrektor Centrum Administracyjnego do Obsługi 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie podjęła decyzję 
o przeniesieniu środków do wykorzystania na cele wskazane przez darczyńców do 
wykorzystania w roku 2019. 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z treścią wniosku wyraził zgodę na wprowadzenie 
do planu wydatków w roku 2019 dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w roku 
2018 w kwocie 9 332,00zł. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Mławie w imieniu Powiatu Mławskiego do konkursu zamkniętego bez 
podziału na rundy Nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19 o dofinansowanie realizacji 
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu 
Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie przez Powiatowy Urząd Pracy w 
Mławie w imieniu Powiatu Mławskiego do konkursu zamkniętego bez podziału na 
rundy Nr RPMA.10.02.00-IP 01-14-083/19 o dofinansowanie realizacji projektu w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.2 
Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych. 
Realizacja w/w projektu przyczyni się do zwiększenia poziomu aktywizacji społeczno 
- zawodowej osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 143/2019. 



6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Mławie i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie 
przez Zarząd Powiatu Mławskiego do podejmowania decyzji wiążących, 
reprezentowania, w tym do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
umowy o dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi dokumentami a także 
wykonywania przez nich pozostałych zadań związanych z realizacją projektu: 
„Zwiększenie kompetencji kluczowych bezrobotnych mieszkańców powiatu 
mławskiego ich szansą na rozwój zawodowy " ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu 
Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych. 
Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie oraz 
Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie do podejmowania decyzji 
wiążących, reprezentowania, w tym do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu 
oraz umowy o dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi dokumentami a także 
wykonywania przez nich pozostałych zadań związanych z realizacją projektu 
„Zwiększenie kompetencji kluczowych bezrobotnych mieszkańców powiatu 
mławskiego ich szansą na rozwój zawodowy" w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Os Priorytetowa X 
Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji 
kluczowych wśród osób dorosłych, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 144/2019. 

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
o wprowadzenie do budżetu powiatu mławskiego na rok 2019 nowego zadania 
inwestycyjnego. 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wprowadzenie do budżetu powiatu 
mławskiego na rok 2019 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie aktualizacji 
dokumentacji technicznej dla zadania Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią 
drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu 
mławskiego poprzez rozbudowę 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 w części dotyczącej miejscowości: Kowalewo, Kowalewko i Dąbrowa". 
Wykonanie aktualizacji dokumentacji związane jest z zaprojektowaniem w 
miejscowościach: Kowalewo, Kowalewko i Dąbrowa chodników usytuowanych przy 
jezdni o szerokości nie mniejszej niż 2m, gdyż obecnie w dokumentacji 
zaprojektowano chodniki o szerokości mniejszej niż 2m co jest niezgodne 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124). Wykonanie aktualizacji dokumentacji jest 
niezbędne, aby powiat mławski mógł się ubiegać o dofinansowanie inwestycji w 
ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
Szacunkowy koszt wykonania aktualizacji dokumentacji wynosi 23 370,00 zł. Jako 
źródło sfinansowania wydatku zaproponował środki jakie pozostały w planie 
rzeczowo-finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie na rok 2019 na zadaniu: 
„Odnowa nawierzchni bitumicznej". 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska, wyrażając zgodę na wprowadzenie do budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2019 w/w nowego zadania inwestycyjnego. 



8. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia gruntu stanowiącego pas drogowy części drogi 
powiatowej 23 74W (uł. Napoleońska) na terenie Miasta Mława. 
Zarząd Powiatu oddał w użyczenie na okres od dnia 17.05.2019r. do dnia 31.12.2019r. 
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Panu T . • _.;; >< grunt o powierzchni 6 m , stanowiący części drogi 
powiatowej nr 2374W (ul. Napoleońska) na terenie Miasta Mława. 
Użyczenie gruntu drogi powiatowej nastąpi w celu utwardzenia nawierzchni 
i przeznaczenia na miejsce postojowe orzy posesji Pana . - ' 
znajdujacej się przy ul. Napoleońskiej , . , oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka 
nr 1 ,. Zasady, terminy, wzajemne zobowiązania dotyczące zakresu prac, odbioru 
i przekazania majątku zostaną określone w umowH zawartej pomiędzy Powiatem 
Mławskim - Powiatowym Zarządem Dróg a Panem f' - ^ 7 , 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 145/2019. 

9. Uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił: 
1) Projekty decyzji o warunkach zabudowy: 

Burmistrza Miasta Mława - Budowa 5 budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych, nr ewid. działki 10-1491/2 Mława; 
- Wójta Gminy Strzegowo - Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
nr ewid. działki 96 Łebki; 
- Wójta Gminy Strzegowo - Budowa hali metalowej oraz rozbudowa płyty 
gnojowej, nr ewid działki 324 Giżynek. 

2) Projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - Energetyczna linia 
kablowa SN kY, nr ewid. działki 10-616/15 Mława. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego 
na 2019 rok. 
Na wniosek Pani Elżbiety Kowalskiej - Skarbnika Powiatu Zarząd Powiatu podjął 
uchwałę Nr 146/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego 
na 2019 rok. 
Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 357.928,00 zł 
i dotyczy: 
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 75045 w wysokości 2 040,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków 
wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.01.2019 r. w sprawie 
sposobu ustalenia dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład 
powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby 
wojskowej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego 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 75295 w wysokości 55 684,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań 
związanych z Programem Modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-
2020 w zakresie wyposażenia osobistego w wysokości 38 000,00 zł i zakupu sprzętu 
informatyki i łączności w wysokości 17 684,00 zł. Po stronie wydatków następuje 
zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Mławie na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej, 
zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 75411 w wysokości 241 515,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę: odpraw 
emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez 



okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, pomocy mieszkaniowych, 
zasiłków na zagospodarowanie, zasiłków pogrzebowych 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. 
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy 
celowej na zadania własne w rozdziale 80105 w wysokości 4 209,00 zł z 
przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 
2019. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 
zadania własne w rozdziale 80102, 80115 i 80120 w wysokości ogólnej 54 480,00 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek 
szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Po stronie 
wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 1, 2, 3 i 4 w 
Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą 
decyzją Wojewody. W ramach udziału własnego w wysokości 20% przesunięto środki 
w ogólnej wysokości 13 620,00 zł do wyżej wymienionych jednostek oświatowych z 
wcześniej planowanych środków w Starostwie Powiatowym w Mławie. Łączny koszt 
programu wynosi 68 100,00 zł. 
Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 357 928,00 zł 
(per saldo) i dotyczy przesunięć: 
1.W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 1.042,00 zł na uzupełnienie 
środków na opłaty środowiskowe i opłaty za odpady. Powyższe środki zostały 
przesunięte w ramach środków własnych. 
2. W rozdziale 60014 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 
Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 34.896,00 zł z przeznaczeniem na 
bieżące utrzymanie obiektów mostowych oraz zadań bieżących na drogach 
powiatowych. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu. 
3. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w wysokości 5 000,00 zł w 
planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie związanych z bieżącą 
działalnością jednostki. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków 
własnych. 
4. W rozdziale 80111 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 400,00 zł, z przeznaczeniem na 
zabezpieczenie środków na szkolenie pracownika. 
5. W rozdziale 80117 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu 
Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 214,40 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie 
środków na wynagrodzenie dla inspektora ochrony danych osobowych. 
6. W rozdziale 80102 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 6 190,20 zł, z przeznaczeniem na 
wkład własny do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu". Powyższe środki 
zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu. 
7. W rozdziale 85510 następuje przesuniecie środków własnych w ogólnej wysokości 
1 850,00 zł w planach finansowym Domów Dziecka w Kowalewie z przeznaczeniem 
na szkolenia pracowników oraz zakup leków. Powyższe środki zostały przesunięte w 
ramach środków własnych jednostki. 



Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 78 894 538,38 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 81 824 457,62 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 147/2019 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 upoważnienia Dyrektora Wydziału Infrastruktury, 
Rolnictwa i Środowiska do wystawiania faktur Yat. 
Zarząd Powiatu upoważnił Pana Dariusza Makowskiego - Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska do wystawiania faktur Yat o symbolu 
SP/IRŚ/I/ z tytułu sprzedaży towarów i usług w zakresie dzierżawy majątku powiatu. 
Pełnomocnictwo zostaje udzielone na okres od dnia 01.01.2019r. do dnia zakończenia 
pełnienia funkcji dyrektora z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego odwołania z 
zachowaniem formy pisemnej. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 148/2019. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Z-cy Dyrektora Wydziału Infrastruktury, 
Rolnictwa i Środowiska do wystawiania faktur Vat. 
Zarząd Powiatu upoważnił Pana Wojciecha Franciszka Krajewskiego - Z-cę 
Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska do wystawiania faktur 
Vat o symbolu SP/IRŚ/ z tytułu sprzedaży towarów i usług w zakresie dzierżawy 
obwodów łowieckich. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na okres od dnia 
18.03.2019r. do dnia zakończenia pełnienia funkcji dyrektora z zastrzeżeniem 
możliwości wcześniejszego odwołania z zachowaniem formy pisemnej. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 149/2019. 

14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie o przyznanie dodatkowych 
środków finansowych w wys. 1872,19zł na pokrycie kosztów dojazdu nauczycieli w 
związku z nauczaniem indywidualnym uczennicy mieszkającej w Domu Dziecka 
w Kowalewie. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Stefana Wojnarowskiego -
Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie w przedmiotowej sprawie. Źródłem pokrycia wydatku w 
wys. 1872,19zł będzie rezerwa oświatowa. 

15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie dotyczącego przyznania 
dodatkowych środków w wys. 4 942,00zł na wynagrodzenie głównej księgowej na 
miesiąc maj i czerwiec 2019 r. 
Zarząd Powiatu przyznał dodatkowe środki finansowe w wys. 4 942,00zł na 
wynagrodzenie głównej księgowej w ZS Nr 1 w Mławie i ZS Nr 3 w Mławie na 
miesiąc maj i czerwiec 2019 r. Źródłem pokrycia będzie rezerwa oświatowa. 

16. Sprawy różne. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że w dniu 13 maja 
2019 roku odbyło się kolejne spotkanie z wójtami powiatu mławskiego, Burmistrzem 



Miasta Mława oraz przedstawicielami firm transportu pasażerskiego w sprawie 
współpracy mającej na celu wypracowanie zasad organizacji autobusowych 
przewozów publicznych po zaprzestaniu działalności przez dotychczasową firmę 
PKS S.A. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął dwudzieste trzecie posiedzenie 
Zarządu. 

Podpisy czlonl ' l u : 

Jerzy Rakowski 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińsk; 

Witold Okumski 

Krystyna Zając ., 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
20.05.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 23/2019 
z dnia 17.05.2019 roku 

Protokół 
z glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 17 maja 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska.... 

Witold Okumski 

Krystyna Zaj ąc ... 



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. 


