
Br. 0022.21.2019 
Protokół Nr 28/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 28 czerwca 2019 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dwudzieste ósme 
posiedzenie Zarządu i zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego 
punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela powiatu 
mławskiego do prac komisji konkursowej na wybór Zastępcy Dyrektora ds. Opieki 
Zdrowotnej SPZOZ w Mławie. 
Na powyższą zmianę porządku obrad Zarząd Powiatu wyraził zgodę. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 27/2019. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 27/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 19 czerwca 2019 roku. 

3. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego wydzierżawienia działki nr 209/14 położonej 
w miejscowości Bogurzyn gm. Wiśniewo na okres 3 lat. 
Pan Stanisław Michaluk - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, że Państwo K.P Kwaśnik po raz kolejny zwrócili 
się do Zarządu Powiatu z prośbą o wydzierżawienie działki nr 209/14 położonej 
w miejscowości Bogurzyn gm. Wiśniewo na okres 3 lat. Dotychczasowa umowa 
dzierżawy wygasła 14 maja 2019 roku. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na kontynuację dzierżawy działki nr 209/14 położonej 
w miejscowości Bogurzyn gm. Wiśniewo na okres 3 lat. Wiązać się to będzie 
z koniecznością podpisania stosownej umowy. Wydzierżawiający poniosą koszty 
rocznego czynszu dzierżawy 11 arowej działki w wys. 236,00zł oraz koszty 
ogłoszenia w prasie związane z wykazem nieruchomości przeznaczonej do 
wydzierżawienia. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo - finansowym robót na 
drogach powiatowych zamiejskich w 2019 r. 
W Uchwale Nr 40/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 16.01.2019 r. w sprawie 
przyjęcia do realizacji planu rzeczowo - finansowego bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych zamiejskich w 2019 r. na podstawie Uchwały Nr IX/56/2019 Rady 
Powiatu Mławskiego z dnia 27.06.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Powiatu Mławskiego na rok 2019 - Zarząd Powiatu wprowadził następujące zmiany: 
- poz. I. „wynagrodzenia osobowe i pochodne" zwiększenie o kwotę 37 421,00 zł do 
kwoty: 1 551 840,00 zł, 
- poz. II.4. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę 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 I" 
zmniejszenie zadania o kwotę 3 645,03zł do kwoty: 7 050 554,97 zł , zmiany źródeł 
finansowania ujęto w kol. 6 „uwagi", 
- poz. II.6. „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" zwiększenie zadania o kwotę: 41 000,00 zł do 
kwoty: 161 000,00 zł, 



- poz. II.8. wprowadzenie do planu wydatków budżetowych roku 2019 zadania 
zaplanowanego jako wydatek niewygasający za 2018 rok: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne - dokumentacja", wartość 
inwestycji: 86 346,00 zł, 
- poz. II.9. wprowadzenie nowego zadania: „zakup ciągnika z zestawem koszącym" 
wartość inwestycji: 430 000,00 zł, 
- poz. 11.10. wprowadzenie nowego zadania: „zakup hali magazynowej" wartość 
inwestycji: 160 000,00 zł, 
- poz. 11.11. wprowadzenie nowego zadania: „zakup ścinarki poboczy" wartość 
inwestycji: 310 000,00 zł, 
- poz. III. „bieżące utrzymanie dróg" zwiększenie zadania kwotę 164 353 03zł do 
kwoty: 1 264 353,03 zł, 
- poz. VII. „Remont drogi powiatowej nr 233 IW Podkrajewo-Wiśniewo" zwiększenie 
zadania o kwotę 3 011 616,00zł do kwoty: 5 001 845,00 zł. 
Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 40/2019 z dnia 16.01.2019 r. pozostają bez 
zmian. Plan finansowy ogółem ulega zwiększeniu i wynosi po zmianach-
19 293 170,00 zł. F 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 178/2019. 
5. Uzgodnienie projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektu decyzji 

0 warunkach zabudowy oraz zaopiniowanie zadania inwestycyjnego na podstawie art 
1 lb ust. 1 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1474) 
Zarząd Powiatu: 
1) pozytywnie uzgodnił: 

- projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - Gazociąg średniego 
ciśnienia, nr ewid. działki 10-1491/2 Mława; 
- projekt decyzji Burmistrza Miasta Mława o warunkach zabudowy - Budowa 
budynków garażowych jako rozbudowa pomiędzy dwoma budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, nr ewid. działki 10-383 Mława; 

2) pozytywnie zaopiniował zadanie inwestycyjne na podstawie art. 1 lb ust. 1 ustawy 
z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1474) - Rozbudowa drogi 
powiatowej Nr 2326W Wiśniewo - Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do 
km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne na terenie Gminy Stupsk 
Wnioskodawca - Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie. 

6. Podjęcie uchwały dot. zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 747/2013 
z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu 
Powiatu Mławskiego. 
Zarząd Powiatu podjął uchwalę Nr 179/2019 dot. zmiany Uchwały Zarządu Powiatu 
Mławskiego Nr 747/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zasad sporządzania 
skonsolidowanego bilansu Powiatu Mławskiego. 

7. 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 180/2019 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2019. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2019. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 181/2019 w sprawie zmiany harmonogramu 
dochodow i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2019. 



9. Podjęcie uchwały dot. zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 61/2019 
z dnia 1.02.2019 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 
organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych 
z realizacją przedsięwzięć. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 182/2019 dot. zmiany Uchwały Zarządu Powiatu 
Mławskiego Nr 61/2019 z dnia 1.02.2019 r. w sprawie przekazania uprawnień 
kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania 
zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu 
Mławskiego za 2018 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 183/2019 w sprawie zatwierdzenia 
skonsolidowanego bilansu Powiatu Mławskiego za 2018 rok 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela powiatu mławskiego do 
k o n k u r s o w e i na wybór Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej 

SPZOZ w Mławie. J 

Pan Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta poinformował, że Rada Społeczna SPZOZ 
w Mławie do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie wybrała Pana Jacka Szlachtę -
Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Mławskiego 
Na wniosek Dyrektora SPZOZ w Mławie Zarząd Powiatu wyznaczył przedstawiciela 
podmiotu tworzącego w osobie Pana Zbigniewa Markiewicza - Wicestarostę do prac 
w komisji konkursowej na wybór Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie, podejmując w te 
sprawie uchwałę Nr 184/2019. J 

12. Sprawy różne. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że na 
wniosek Pana Marka Kiełbińskiego zostanie zawarta umowa najmu części wiaty 
magazynowej o powierzchni 20 m2 mieszczącej się na posesji I LO w Mławie przy 
ul. Wyspiańskiego 1 na okres 3 lat na potrzeby garażowe pomiędzy Zarządem 
Powiatu (reprezentowanym przez Starostę Mławskiego i Wicestarostę) a Najemcą na 
podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, o czym Zarząd Powiatu zostanie 
poinformowany odrębnym pismem. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Zarządu ° ** ^ W P ° s i e d z e n i u z a m k n ^ ł ^ d z i e s t e ósme posiedzenie 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
01.07.2019 r. 

Podpisy członków Z 

Jerzy Rakowski 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski i h 

Krystyna Zając 



Załącznik do Protokołu Nr 28/2019 
z dnia 28.06.2019 roku 

Protokół 
z glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakows 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski 

Krystyna Zając 


