
Br. 0022.19.2019 
Protokół Nr 26/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 11 czerwca 2019 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dwudzieste szóste 
posiedzenie Zarządu. 
Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dwóch dodatkowych punktów: 
4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Mławie w sprawie zwiększenia planu 
dochodów i wprowadzenie ich do budżetu jednostki na rok 2019. 
5. Zapoznanie się z pismem Wojewody Mazowieckiego dot. potwierdzenia woli 
realizacji zadań zgodnie ze zaktualizowanymi listami zadań rekomendowanych do 
dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Komendantowi 
Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, do wystąpienia o dotację z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 25/2019. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 25/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 31 maja 2019 roku. 

3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Mławie w sprawie przeznaczenia środków 
finansowych w wys. 20 000,00zł (wypracowane dochody z tytułu realizacji zapisów 
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.12.2017r. w 
sprawie wysokości wpłat dokonanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie 
zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi) na zakup systemu klimatyzacji do pomieszczeń 
biurowych. 
Pani Aldona Zasina - Z-ca Dyrektora PUP w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o przeznaczenie środków finansowych w wys. 20 000,00zł (wypracowane 
dochody z tytułu realizacji zapisów Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 08.12.2017r. w sprawie wysokości wpłat dokonanych w 
związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz 
złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) na zakup 
systemu klimatyzacji do pomieszczeń biurowych. 
Wszystkie pomieszczenia biurowe wyposażone są w rolety i wiatraki, jednak są to 
niewystarczające zabezpieczenia przed upałami. W pomieszczeniach biurowych , w 
których nie jest zamontowana klimatyzacja panuje bardzo wysoka temperatura, 
przekracza 30 stopni C. W okresie letnim przekracza nawet 35 stopni C. Tak wysoka 
temperatura panująca w pomieszczeniach biurowych, w których nie jest zamontowana 
klimatyzacja wpływa niekorzystnie na wizerunek Urzędu, bowiem w tych 
pomieszczeniach realizowane są zadania dotyczące refundacji kosztów przejazdu do 
miejsca odbywania stażu, kosztów przejazdu do pracy, kosztów zakwaterowania. 
Przebywają tu pracodawcy i osoby bezrobotne. Pracownicy byli wielokrotnie 
świadkami niezadowolenia wyrażanego przez klientów, szczególnie przez 
pracodawców dotyczącego warunków, w jakich załatwiają swoje sprawy. Osoby te 
często skarżyły się na panujący upał. Wysokie temperatury wpływają również 
niekorzystnie na pracę naszych pracowników. 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem i wyjaśnieniami Pani Aldony Zasiny -
Z-ca Dyrektora PUP w Mławie wyraził zgodę na zakup systemu klimatyzacji do 



pomieszczeń biurowych Urzędu i dokonał zwiększenia środków finansowych w wys. 
20 000,00zł w sposób następujący: 
Dział 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 
Rozdział 85333- powiatowe urzędy pracy 
§4210- zakup materiałów i wyposażenia - 8 000,00 zł; 
§4300- zakup usług pozostałych - 12 000,00 zł. 

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Mławie w sprawie zwiększenia planu 
dochodów i wprowadzenie ich do budżetu jednostki na rok 2019. 
Pani Aldona Zasina - Z-ca Dyrektora PUP w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o zwiększenie planu dochodów i wprowadzenie ich do budżetu Powiatowego 
Urzędu Pracy w Mławie na rok 2019 w sposób następujący : 
Dział 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 
Rozdział 85333- powiatowe urzędy pracy: 
§0970 - wpływy z różnych dochodów 22.902,80 zł. 
Planując wydatki PUP na 2019 rok na § 4260 - Zakup energii nie uwzględniono 
zużycia energii w budynku, w którym znajduje się Wydział Komunikacji Starostwa 
Powiatowego w Mławie. 
Powiatowy Urząd Pracy w Mławie zrealizował dochody z tytułu podpisanego 
porozumienia z Powiatem Mławskim (Porozumienie Nr 2 z dnia 27 lutego 2019r. ) 
w okresie od 01.01.2019r. do 31.05.2019r. zwrot kosztów z tytułu funkcjonowania 
Wydziału Komunikacji w kwocie 8 892,42 zł. 
Prognozowane dochody z tytułu zawartego porozumienia w okresie od 01. 06.2019r 
do 31.12.2019r. funkcjonowania Wydziału Komunikacji to kwota w wys. 11.000,00 
zł. 
Zrealizowane dochody - kwoty wpłacone przez inwestora - firmę "Bud-Poł" z tytułu 
korzystania z paliwa gazowego do ogrzewania nowopowstałego budynku Wydziału 
Komunikacji wynoszą 3 010,38zł. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek przedstawiony przez Panią Aldonę 
Zasinę - Z-cę Dyrektora PUP w Mławie wyrażając zgodę na zwiększenie planu 
dochodów jednostki. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia 
dotacji na zakup szafy do przechowywania endoskopów w Pracowni Endoskopii 
SPZOZ w Mławie. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że koszt 
zakupu szafy zabezpieczającej przed wtórną kontaminacją do przechowywania 
endoskopów w Pracowni Endoskopii SPZOZ w Mławie wynosi 82 080,00 zł. 
Obowiązek zakupu w/w sprzętu medycznego nałożył Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
w Warszawie Decyzją DE 03249/2017 oraz Decyzją DE 01260/2018 z terminem 
wykonania do 30.06.2019r. Zadanie to planowane było do wykonania w bieżącym 
roku, co znalazło odzwierciedlenie w planie finansowym SPZOZ w Mławie na rok 
2019, ze wsparciem finansowym Powiatu Mławskiego. 
W chwili obecnej sytuacja finansowa szpitala jest bardzo trudna w związku ze 
zmniejszeniem poziomu finansowania umowy ryczałtu na 2019 rok o udzielenie 
świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 
świadczeń o około 1 milion złotych rocznie. Tak drastyczne zmniejszenie budżetu 
SPZOZ-u uniemożliwia zakup powyższego sprzętu ze środków szpitala, a tym samym 
wykonanie obowiązku nałożonego przez PWIS. 
Środki na powyższy zakup będą pochodzić z budżetu powiatu mławskiego (wolne 
środki), jako dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady Powiatu 
Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady IX Sesji. 



6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie: 
1) przyznania dodatkowych środków finansowych w wys. 900 000,00zł na zakupy 

inwestycyjne: 
- zakup ciągnika z zestawem koszącym 430 000,OOzł; 
- zakup ścinarki poboczy - 310 000,00zł 
- zakup hali magazynowej - 160 000,OOzł; 
2) przyznania dodatkowych środków finansowych w wys. 159 000,OOzł na „bieżące 
utrzymanie dróg powiatowych", które w m-cu marcu br. zostało zmniejszone na 
zwiększenie zadania „zimowe utrzymanie dróg" w związku ze zwiększonymi niż 
planowano wydatkami; 
3) przyznania dodatkowych dwóch etatów i zwiększenie funduszu plac na rok 2019 
o kwotę 37 421,OOzł w związku z zatrudnieniem od miesiąca września dodatkowych 
pracowników Drogowej Służby Liniowej. 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że planowany zakup 
trzeciego ciągnika i ścinarki poboczy jest związany z realizacją wdrożonego programu 
wycinki krzaków z poboczy dróg powiatowych w okresie od maja do października. 
Wykonanie w/w zadania przez firmę zewnętrzną podnosi koszty. Żeby zadanie zostało 
wykonane na dobrym poziomie zachodzi potrzeba zatrudnienia dodatkowo dwóch 
pracowników Drogowej Służby Liniowej. 
Pani Jolanta Karpińska - Członek Zarządu zapytała: 
- jak często koszone są pobocza? 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie oznajmił, że wszystkie pobocza 
koszone są dwa razy do roku. Wycinka krzaków wykonywana jest: 
- dwa razy w ciągu roku przy głównych drogach powiatowych (100 km); 
- raz w ciągu roku przy mniej uczęszczanych drogach powiatowych (230 km). 
Po zapoznaniu się z treścią wniosku i wyjaśnieniami Pana Leszka Slubowskiego -
Dyrektora PZD w Mławie Zarząd Powiatu przyznał dodatkowe środki finansowe na 
w/w cele. Źródłem pokrycia środki własne - inwestycje. 

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie przyznania dodatkowych 
środków finansowych w wys. 41 000,OOzł na zadanie inwestycyjne „Poprawa 
spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności 
zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej 
Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu 
na rzece Sewerynce w m. Kowalewko - wykonanie przepustu pod drogą powiatową 
nr 2343W w miejscowości Kowalewo w km 2+137,63 jako część zamówienia". 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że w wyniku 
procedury zapytania ofertowego dla w/w inwestycji, wpłynęła jedna oferta na jej 
realizację w wys. 156 789,76zł. Po uwzględnieniu wydatków na inspektora nadzoru, 
brakująca kwota na to zadanie wynosi 41 000,OOzł. 
Na powyższy cel Zarząd Powiatu przyznał dodatkowe środki finansowe w wys. 
41 000,OOzł. Źródłem pokrycia środki własne - inwestycje. 

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie wprowadzenia do budżetu 
Powiatu Mławskiego na 2019 rok zadania inwestycyjnego ustalonego jako wydatki 
niewygasające za 2018 rok pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w 
miejscowości Wyszyny Kościelne - dokumentacja". 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że wartość 
ustalonego w/w zadania to kwota 86 346,OOzł, w tym środki własne Powiatu 
Mławskiego - 39 483,OOzł i środki Gminy Stupsk - 46 863,OOzł. Kontrahent 
realizujący zadanie zwrócił się z wnioskiem o zmianę terminu ostatecznej realizacji na 
dzień 31 lipca 2019 roku, co uzasadnia wydłużenie terminu wydania decyzji 



o środowiskowych uwarunkowaniach zgody oraz złożenia wniosku dla wydania 
pozwolenia wodnoprawnego. 
Zarząd Powiatu uznał, że należy wprowadzić do budżetu Powiatu Mławskiego na 
2019 rok zadanie inwestycyjne ustalone jako wydatki niewygasające za 2018 rok pn 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne -
dokumentacja". 

9. Zapoznanie się z pismem Wojewody Mazowieckiego dot. potwierdzenia woli 
realizacji zadań zgodnie ze zaktualizowanymi listami zadań rekomendowanych do 
dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił treść pisma 
Wojewody Mazowieckiego nr BRI-II.805.1.2019 i poinformował, że w terminie do 
14 czerwca 2019 roku należy potwierdzić wolę realizacji zadań zgodnie ze 
zaktualizowanymi listami zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. Nieprzekazanie w/w potwierdzenia oznaczać będzie 
rezygnację z przyznanego dofinansowania - wówczas środki Funduszu zostaną 
przekazane na dofinansowanie kolejnych zadań z listy rezerwowej. 
Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 233IW Podkrajewo - Wiśniewo" zostało 
rekomendowane do dofinansowania z listy rezerwowej w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych (nabór zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na rok 2019). Wola realizacji 
przedmiotowego zadania uzależniona jest od otrzymania pełnej kwoty dofinansowania 
w kwocie 2,5 min zł. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy 
Dzierzgowo w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia iei 
przebiegu. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Gminy Dzierzgowo w 
sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi -
ulicy Tadeusza Kościuszki położonej na terenie Gminy Dzierzgowo, zlokalizowanej 
na dz. o nr ew. 292 obręb Dzierzgowo, na odcinku od drogi powiatowej nr P2361W 
Szemplino - (granica województwa) - Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo -
Grójec - Kłewki, do drogi powiatowej P2313 Mława - Dębsk - Dzierzgowo o długości 
0,082 km, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 160/2019. 

11. Uzgodnienie projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Zarząd Powiatu uzgodnił projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego -
Gazociąg średniego ciśnienia, nr ewid. działki 10-3693/6 Mława. 

12. Zapoznanie się z propozycją w sprawie przystąpienia Powiatu Mławskiego do 
Związku Samorządów Polskich. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Związek 
Samorządów Polskich jest młodym stowarzyszeniem - został powołany w sierpniu 
2017 roku. Prezesem ZSP jest Pan Adam Ciszkowski - Burmistrz Halinowa. 
ZSP zrzesza 36 jednostek samorządowych, głównie z Polski Wschodniej i Centralnej 
Jest stowarzyszeniem, które chce łączyć jednostki samorządowe różnych szczebli od 
gmin poprzez miasta, powiaty, aż po samorządy wojewódzkie. 
Celem ZSP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych 
interesów podmiotów będących członkami stowarzyszenia, w szczególności poprzez-
inicjowanie, propagowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi 
współpracy samorządów. Ponadto ZSP ma na celu inicjować korzystne dla 
samorządów zmiany w polskim prawie. 
Zgodnie z paragrafem 8 Statutu Stowarzyszenia ZSP nabycie członkostwa w nim 
następuje na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego. 



Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków ZSP składka członkowska dla 
powiatów wynosi 0,10 zł od mieszkańca według liczby mieszkańców wg stanu na 
31 grudnia roku 2018. 
Mając na uwadze zbliżone cele statutowe wszystkich szczebli samorządu, ZSP 
deklaruje wolę współpracy. 
Zarząd Powiatu na chwilę obecną nie podjął decyzji w sprawie przystąpienia Powiatu 
Mławskiego do Związku Samorządów Polskich. Postanowił wrócić do tematu 
w terminie późniejszym, po zebraniu większych informacji na temat działalności w/w 
stowarzyszenia. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie uchwalenia 
Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego 
i Bezpieczeństwa Obywateli dla Powiatu Mławskiego na lata 2019 - 2023. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady Powiatu 
Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady IX Sesji. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2019 rok. 
Na wniosek Pani Elżbiety Kowalskiej - Skarbnika Powiatu Zarząd Powiatu podjął 
uchwałę Nr 161/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego 
na 2019 rok. 
Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 8.919,00 zł 
i dotyczy: 
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 80153 w wysokości 8.919,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w 
podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 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. 
Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 8.919,00 zł 
(per saldo) i dotyczy w/w przesunięć oraz: 
1. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont 
pomieszczenia archiwum. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej. 
2. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w wysokości 20.357,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące 
wydatki jednostki. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej. 
3. W rozdziale 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 2.556,00 zł, z przeznaczeniem na 
pokrycie kosztów związanych z nauczaniem indywidualnym. Powyższe środki zostały 
przesunięte ze środków własnych jednostki z wynagrodzeń osobowych pracowników. 
4. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domu 
Dziecka Nr 4 w Kowalewie wysokości 300,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie 
środków na podróże służbowe pracowników. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 79 249 429,55 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 82 189 055,82 zł 
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 939 626,27 zł 
- Przychody budżetu stanowią kwotę 4 930 626,27 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. 

15. 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 162/2019 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2019. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego do wystawiania faktur Vat. 
Zarząd Powiatu upoważnił Panią Edytę Wild - Dyrektora Wydziału Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego do wystawiania faktur Vat o symbolu SP/OR/ z tytułu 
sprzedaży towarów i usług w zakresie dzierżawy i najmu majątku powiatu. 
Pełnomocnictwo zostaje udzielone na okres od dnia 1 czerwca 2019 roku do dnia 
zakończenia pełnienia funkcji Dyrektora z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego 
odwołania z zachowaniem formy pisemnej. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 163/2019. 

17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie o przyznanie dodatkowych 
środków finansowych w wys. 7 000,00zł na zakup pojemników do odpadów 
komunalnych oraz regałów na książki. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył w/w wniosek Pana Stanisława Matyjasika -
Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie. Źródłem pokrycia będą środki oświatowe i ochrony 
środowiska. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Program 
rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym - Otwarte Sfery Aktywności (OSA) EDYCJA 2019". 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Mławskiego do realizacji 
projektu złożonego w ramach programu Ministra Sportu i Turystyki określonego w 
Decyzji nr 5 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia „Programu rozwoju małej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019". W ramach projektu Wnioskodawcą jest 
Powiat Mławski, realizatorem - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. 
Korczaka w Mławie. 
Projekt planowany jest do realizacji w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 
zakończenia zadania inwestycyjnego, które zgodnie z planowanym harmonogramem 
realizacji zadania musi przewidywać jego wykonanie do 15.10.2019 r. Zakończenie 
zadania inwestycyjnego przypada na dzień uzyskania odbioru końcowego Otwartej 
Strefy Aktywności, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka 
w Mławie. 
Budżet projektu w ogólnej wysokości stanowi wartość nie większą niż 34 820,00 zł. 
Budżet projektu wymaga wniesienia minimum 50 % wkładu własnego, stanowiącego 
kwotę me większą niż 17 420,00 zł. 
Wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 17 400,00 zł. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 164/2019. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego p.o. Dyrektora 
SOSW im. J.Korczaka w Mławie. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Beacie Mickiewicz - p.o. Dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Mławie do 
składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Mławskiego do podejmowania 
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu złożonego w ramach programu 
Ministra Sportu i Turystyki określonego w Decyzji nr 5 z dnia 1 lutego 2019 r. w 



sprawie ogłoszenia „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
0 charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 
2019", podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 165/2019. 
Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej jednak niż do czasu złożenia 
stosownego rozliczenia z realizacji projektu, tj. do 31.01.2020 r. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Posiłek w szkole 
1 w domu" - moduł 3 wieloletniego rządowego programu dotyczącego wspierania 
w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe 
w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację 
stołówek i miejsc spożywania posiłków. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Mławskiego do realizacji 
projektu złożonego w ramach programu Wojewody Mazowieckiego określonego w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" w latach 2019-2023. 
W ramach projektu Wnioskodawcą jest Powiat Mławski, realizatorem - Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J.Korczaka w Mławie. 
Projekt planowany jest do realizacji w okresie od dnia podpisania umowy, jednak nie 
później niż od 30.06.2019r. do 31.12.2019r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczy im. J.Korczaka w Mławie. 
Budżet projektu w ogólnej wysokości stanowi wartość nie większą niż 30 951 00 zł. 
Budżet projektu wymaga wniesienia 20 o/o wkładu własnego, stanowiącego kwotę nie 
większa niż 6 190,OOzł. 
Wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 24 761,00 zł. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 166/2019. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego p.o. Dyrektora 
SOSW im. J.Korczaka w Mławie. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Beacie Mickiewicz - p.o. Dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Mławie do 
składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Mławskiego do podejmowania 
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu złożonego w ramach programu 
Wojewody Mazowieckiego określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
5 lutego 2019 roku w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu" w latach 2019-2023, podejmując w tej sprawie uchwałę 
Nr 167/2019. 
Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej jednak niż do czasu złożenia 
przez szkołę stosownych sprawozdań z realizacji projektu do organu prowadzącego, tj. 
do 28 lutego 2020 roku. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Komendantowi Powiatowemu 
Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, do wystąpienia o dotację z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Zarząd Powiatu upoważnił Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Mławie do: 
1 .Wystąpienia z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dotację w wysokości 30.000,00 na realizację 
zadania pn. „Zakup nowych ubrań typu NOMEX"; 
2.Podpisania umowy dotacji na w/w zadanie; 
3.Rozliczenia poniesionych wydatków z przyznanej dotacji w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 167/2019. 

23. 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 szóste posiedzenie 
Zarządu. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Rakowski 7 ...17. 

Zbigniew Markiewicz ...p> 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski . 

Krystyna Z a j ą c , ^ 

i -
Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
13.06.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 26/2019 
z dnia 11.06.2019 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogło sme. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowsk: 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska.... 

Witold Okumski !:/..'. 

Krystyna Zając 

r 


