
Br. 0022.17.2019 
Protokół Nr 24/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 22 maja 2019 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 23/2019. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 23/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 17 maja 2019 roku. 

3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie zmiany planu wydatków środków własnych na rok 
2019. 
Pan Stanisław Michaluk - Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany 
planu wydatków środków własnych na rok 2019 w dziale 700, rozdziale 70005, 
polegającej na zwiększeniu planu wydatków w § 4590 Kary i odszkodowania na rzecz 
osób fizycznych o kwotę 20 000,00zł. 
Zwiększenie wydatków w § 4590 jest konieczne do zapłaty odszkodowania za grunty 
nabyte przez Powiat Mławski na mocy decyzji Wójta Gminy Szreńsk i Wójta Gminy 
Wiśniewo zatwierdzających podziały nieruchomości. Powiat Mławski nabył grunty 
przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych: 
- działkę nr 73/1 o pow. 0,0229 ha położoną we wsi Otocznia Nowa; 
- działkę nr 30/7 o pow. 0,0242 ha położoną we wsi Ługi; 
- działkę nr 155/7 o pow. 0,0084 ha położoną we wsi Grądek. 
Łączna kwota odszkodowania za te nieruchomości określona przez rzeczoznawcę 
majątkowego wynosi 33 420,00zł. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pan Stanisław Michaluk - Dyrektora 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Źródłem pokrycia 
będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego; 
• zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady Powiatu 
Mławskiego, których treść przedstawiła Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu 
i postanowił wnieść pod obrady VIII Sesji. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu, zasad i sposobu realizacji zadania 
wymagającego stosowania specjalnej nauki i zasad pracy. 
Zarząd Powiatu określił tryb, zasady i sposób realizacji zadania pn. „ Realizacja zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży", podejmując uchwałę Nr 150/2019. 

6. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Szydłowo w sprawie wykonania kompleksowej 
przebudowy drogi powiatowej nr 2315W relacji Szydłowo - Marianowo - Dębsk. 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
poinformował, że pismem z dnia 29 kwietnia 2019 roku Nr GK.7021.16.2019 Pan 
Wiesław Boczkowski - Wójt Gminy Szydłowo zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o wykonanie kompleksowej przebudowy drogi powiatowej nr 2315W relacji 
Szydłowo - Marianowo - Dębsk (ułożenie nowej nawierzchni, budowa chodników 
oraz oświetlenia ulicznego). 



Ma to znaczenie w związku z przebudową drogi krajowej S7 i utworzenia węzła 
drogowego w ciągu ulicy Warszawskiej w Mławie. Po przebudowie drogi krajowej 
droga powiatowa nr 2315W przejmie rolę dojazdu drogi krajowej S7 pojazdów 
korzystających dotychczas ze zjazdu w miejscowości Nowa Wieś. Spowoduje to 
zwiększenie ruchu na drodze. Wnioskowana droga łączy drogę wojewódzką nr 544 
relacji Mława - Przasnysz z drogą powiatową relacji Mława - Dzierzgowo. 
Wójt Gminy Szydłowo ze swojej strony deklaruje pomoc finansową w wys. 50% 
kosztów sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej po uzyskaniu 
stosownej zgody Rady Gminy Szydłowo. 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie przypomniał, że w 2019 
i 2020 roku planuje się wykonanie sześciu dokumentacji projektowo-kosztorysowych 
na przebudowę dróg powiatowych. Powyższe zadania są czasochłonne 
i kosztochłonne. Podejmując decyzje dot. przegotowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowych i realizacji inwestycji drogowych należy wziąć pod uwagę realne 
możliwości finansowe powiatu. 
Szacunkowa wartość zadania dot. rozbudowy drogi powiatowej Nr 2315W Dębsk -
Szydłowo wynosi 90 000,00zł. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu Powiatu stwierdził, że w działalności 
samorządu najbardziej widoczne są zadania inwestycyjne drogowe, ponieważ 
ułatwiają i czynią bardziej wygodnym życie naszych mieszkańców. Jednak w tej 
dziedzinie bardzo zależni jesteśmy od możliwości uzyskania środków zewnętrznych. 
Gdybyśmy chcieli budować jedynie ze środków własnych, to na niewiele by nam 
starczyło. Dlatego należy czynić starania, aby inwestycje były współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej, różnych programów rządowych lub funduszy celowych. 
Wydatkowanie środków na zadania inwestycje winno być zrównoważone dla 
wszystkich gmin na terenie powiatu mławskiego. 
Mając na uwadze wielkość inwestycji drogowych, to na terenie Gminy Wieczfnia 
Kościelna najwięcej ich zrealizowano w ciągu ostatnich lat. Samorząd gminy włączał 
się pod względem finansowym w zadania na drogach powiatowych. 
Pani Krystyna Zając - Członek Zarządu stwierdziła, że w najgorszym stanie 
technicznym są drogi powiatowe na terenie Gminy Strzegowo, Gminy Radzanów 
i Gminy Szreńsk. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu Powiatu przypomniał, że w planach jest 
również wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowę ul. Nowej 
w Mławie oraz na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Mława - Szreńsk 
- Radzanów. Temat powyższych inwestycji był omawiany na posiedzeniach Zarządu 
Powiatu w miesiącu lutym br. 
Pani Jolanta Karpińska - Członek Zarządu Powiatu oznajmiła, że zdaje sobie sprawę z 
ograniczonych możliwości finansowych powiatu. Należy jednak zauważyć, że na 
terenie Gminy Wieczfnia Kościelna, Gminy Dzierzgowo i Gminy Szydłowo są drogi 
powiatowe, które wymagają przebudowy z uwagi na zły stan techniczny (popękana 
nawierzchnia, ubytki poboczy czy szerokość drogi do 3,5 m). Takim przykładem jest 
droga relacji Zakrzewo - Chmielewo - Grzebsk. W miejscowości Chmiełewo 
i Zakrzewo brak jest chodników, natomiast w miejscowości Grzebsk krawężniki są 
bardzo wysokie (26-27cm). Ponadto chodniki w miejscowości Grzebsk zostały w 
całości sfinansowane przez gminę Wieczfnia Kościelna i ułożone na obecnej 
wysokości z racji, iż zakładano w przyszłości całkowitą przebudowę omawianej drogi 
powiatowej - tj. przy położeniu nowej nawierzchni drogi wysokość chodników byłaby 
odpowiednia. 
Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zadeklarował pomoc finansową na wykonanie 
dokumentacji technicznej, a następnie partycypowanie w kosztach realizacji tej 
inwestycji. Oczekiwania Gminy Dzierzgowo idą w kierunku połączenia tej inwestycji 



z drogą w kierunku miejscowości Nowe Brzozowo, z racji iż przy drodze znajdują się 
budynki użyteczności publicznej (kościół, kaplica, świetlica, remiza strażacka, dom 
całodziennej pomocy dla osób starszych), co stanowiłoby wzrost punktacji przy 
składaniu wniosku o środki zewnętrzne w ramach ogłaszanych programów wsparcia 
samorządu w inwestycjach drogowych. Wójt Gminy Szydłowo deklaruje pomoc 
finansową na wykonanie dokumentacji technicznej, po uzyskaniu stosownej zgody 
Rady Gminy Szydłowo. 
W Wieloletniej Prognozie Finansowej powinno się ująć i zabezpieczyć środki 
finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej omawianych inwestycji w 2020 
roku lub 2021 roku. 
Jeśli chodzi o drogę powiatową relacji Szydłowo - Marianowo - Dębsk zarówno w 
miejscowości Marianowo, jak i Nieradowo brak jest chodników, droga także ma 
szerokość do 3,5 m. Zachodzi konieczność uzupełnienia i wyrównania poboczy przy 
drodze relacji Szydłowo - Marianowo - Nieradowo - Dębsk. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu Powiatu zapytał: 
- ile jest dróg powiatowych na terenie powiatu mławskiego o szer. 3,5 m? 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie odpowiadając na powyższe pytanie 
poinformował, że na terenie powiatu mławskiego jest ok. 100 km dróg powiatowych 
o szer. 3,5 m. 
Zarząd Powiatu uznał, że powyższa inwestycja jest potrzebna, jednakże z uwagi na 
ograniczone środki finansowe na rok 2019 nie będzie przyjęta do budżetu Powiatu 
Mławskiego. Powiat Mławski przyjął do realizacji w 2019 roku opracowanie dwóch 
dokumentacji projektowo-kosztorysowych na inwestycje drogowe oraz na lata 2019-
2020 planowane jest opracowanie czterech dokumentacji projektowo-kosztorysowych 
na inwestycje drogowe na terenie gmin powiatu mławskiego. Przyjęte do realizacji 
inwestycje mają kluczowe znaczenie dla powiatu. 

7. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o podjęcie działań 
inwestycyjnych mających na celu modernizację drogi powiatowej P2309W relacji: 
droga powiatowa P2306W - Zakrzewo Wielkie - Chmielewo Wielkie - Grzebsk wraz 
z częścią drogi powiatowej P2310W. 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
poinformował, że pismem z dnia 2 maja 2019 roku Nr GKiI.7021.5.18.2019 Pan 
Mariusz Gębala - Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o podjęcie działań inwestycyjnych mających na celu modernizację drogi 
powiatowej P2309W relacji: droga powiatowa P2306W - Zakrzewo Wielkie -
Chmielewo Wielkie - Grzebsk wraz z częścią drogi powiatowej P2310W (zwarta 
zabudowa miejscowości Grzebsk do budynku wielorodzinnego nr 69). 
Ciąg drogowy można podzielić na dwa odcinki. Pierwszy, gdzie szerokość 
nawierzchni asfaltowej wynosi 3,5 m. Liczne spękania oraz niestabilność nawierzchni 
powodują odrywanie się krawędzi. Zimą ruch kołowy i pieszy odbywa się środkiem 
jezdni ze względu na brak chodników. Drugi odcinek drogi to część zwartej zabudowy 
miejscowości Grzebsk. Gmina w latach 2005-2007 wykonała chodniki angażując 
własne środki finansowe. Nie zrealizowano nowej nawierzchni asfaltowej. Wysokość 
krawężników w kilku miejscach przekracza 25 cm. 
Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna deklaruje pomoc finansową w wysokości 50% 
kosztów sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej po uzyskaniu 
stosownej zgody Rady Gminy Wieczfnia Kościelna. 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że szacunkowa 
wartość zadania dot. rozbudowy drogi powiatowej Nr 2309W na odcinku od drogi 
Nr 23 06W - Chmielewo - Grzebsk oraz drogi powiatowej Nr 2310W na odcinku 
wm. Grzebsk wynosi 160 000,00zł. 



Zarząd Powiatu zwrócił uwagę, że poprawa stanu technicznego dróg 
oraz troska o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu to kwestie priorytetowe. 
Powyższa inwestycja jest potrzebna, jednak zważywszy na możliwości finansowe 
powiatu w aspekcie planowanych inwestycji drogowych w 2019 roku Zarząd Powiatu 
nie widzi możliwości realizacji powyższego zadania. 

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie o dodatkowe środki finansowe 
w kwotę 5 000,00zł w celu pokrycia kosztów przeprowadzenia egzaminu B.21 dla 
uczniów Technikum i Systemów Energetyki Odnawialnej. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem, którego treść przedstawiła Pani Bożena Tomkiel -
Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia - Zarząd Powiatu przeznaczył środki w wys. 
5 000,00zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia egzaminu B.21 dla 18 uczniów 
Technikum i Systemów Energetyki Odnawialnej (opłata za wynajem ośrodka 
asystenta, koszty poniesione z tytułu dojazdu i zakwaterowania egzaminatora, 
przewodniczącego oraz dowóz młodzieży). Źródłem pokrycia będzie rezerwa 
oświatowa. 

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO im. St. Wyspiańskiego w Mławie w sprawie 
bezpłatnego użyczenia hali sportowej Klubowi Sportowemu „Zawkrze" Mława. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
Pan Marek Kiełbiński - Dyrektor I LO im. St. Wyspiańskiego w Mławie zwrócił się 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na bezpłatne użyczenie hali 
sportowej Klubowi Sportowemu „Zawkrze" Mława: 

• na potrzeby seniorsko-juniorskiej sekcji piłki siatkowej, sekcji lekkiej atletyki 
w okresie od 01.09.2019r. do 31.05.2020r. oraz wyrażenia zgody na 
podpisanie umowy w sprawie użyczenia pomieszczeń szkolnych; 

• na potrzeby organizacji obozu letniego (rozgrywki w piłkę siatkową) 
w terminie 19 - 30.08.2019r. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na bezpłatne użyczenie hali sportowej I LO w Mławie 
Klubowi Sportowemu „Zawkrze" Mława. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury konkursowej na stanowisko 
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka 
w Mławie. 
Zarząd Powiatu przystąpił do procedury konkursowej na stanowisko dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie, 
podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 151/2019. 

11. 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 czwarte posiedzenie 
Zarządu. 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska JĄ 

Witold Okumski U^.f. 

Krystyna Zając .. 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
22.05.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 24/2019 
z dnia 22.05.2019 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 22 maja 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski..., 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski .j.j. xc.//.':. 

Krystyna Zając 


