
Br.0022.22.2019 

Protokół Nr 29/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

w dniu 11 lipca 2019 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dwudzieste 
dziewiąte posiedzenie Zarządu. 
Zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o przełożenie punktu 16 porządku obrad na 
następne posiedzenie Zarządu. 1 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę. 
2. Przyjęcie protokołu Nr 28/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego 

Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 28/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego w 
dniu 28 czerwca 2019 r. 

3. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Mławie o zabezpieczenie 
srodkow finansowych w budżecie powiatu w 2019 roku w kwocie 42.500 OOzł 
z przeznaczeniem na zakup i wyposażenie pojazdu służbowego nieoznakowancgo' 
Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Artur Ryfmski-
Komendant Powiatowy Policji w Mławie ponownie zwrócił się z prośbą 
o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu w 2019 r. w kwocie 
42.500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup i wyposażenie pojazdu służbowego 
meoznakowanego. Powyższa kwota stanowi 50% ceny nowego pojazdu. Komendant 
Główny Policji na powyższy cel przeznacza 50% kwoty wartości pojazdu 
Na Komendę Powiatową Policji w Mławie w budżecie Powiatu Mławskiego na 
2019 r. zabezpieczona jest kwota w wys. 30.000,00 zł. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. Źródłem 
pokrycia będą wolne środki. 

4. Rozpatrzenie wniosku Prezesa OSP w Dobrogostach w sprawie przyznania pomocy 
finansowej w wys. 2.400,OOzł na zakup trzech mundurów strażackich. 
Po zapoznaniu z pismem, którego treść przedstawił Pan Jerzy Rakowski-
Przewodmczący Zarządu Powiatu- Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył złożony 
wniosek, ze względu na brak możliwości formalnoprawnych. Dotacja przyznana z 
budżetu powiatu jednostce OSP może być ewentualnie przeznaczona za zakup 
umundurowania bojowego a nie wyjściowego (galowego). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2019 rok. 
Na wniosek Pani Elżbiety Kowalskiej- Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu podjął 
uchwałę Nr 185/2019 w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2019 rok. 
Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 24.761,00 zł. 
i dotyczy: 
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 
zadania własne w rozdziale 80148 w wysokości 24.761,00 zł z przeznaczeniem na 
realizację zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu" 
na lata 2019-2023. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie 
finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie na zadania bieżące z 
zakresu zadań własnych, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 24.761,00 zł. 
(per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz: 



1. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 100,00 zł, w związku z ogłoszeniem 
w prasie wykazu nieruchomości powiatowej przeznaczonej do dzierżawy. 
2. W rozdziale 75421 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 250,00 zł, z zadań bieżących 
związanych z zarządzaniem kryzysowym. 
3. W rozdziale 80117, 80130 i 80146 następuje przesunięcie środków bieżących w 
planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 9.385,00 zł z 
przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz na wyposażenie dwóch sal 
lekcyjnych. 
4. W rozdziale 80120 następuje zwiększenie środków w planie finansowym I Liceum 
Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 8.000,00 zł celem przeprowadzenia 
remontu kanalizacji sanitarnej w nowej części budynku. Powyższe środki zostały 
przesunięte z rezerwy ogólnej. 
5. W rozdziale 80117, 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie 
finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 16.726,00 zł, 
przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i ekwiwalentu dla pracownika. 
Powyższe środki w wysokości 13.500,00 zł zostały przesunięte z rezerwy celowej na 
odprawy emerytalne, natomiast brakująca kwota w wysokości 3.226,00 zł została 
przesunięta ze środków oświatowych. 
6. W rozdziale 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków bieżących w planie 
finansowym Zespołu Szkół nr 4 w Mławie w wysokości 20.000,00 zł, z 
przeznaczeniem na remont i adaptacje pomieszczeń szkolnych na potrzeby dwóch 
klasopracowni. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z 
przeznaczeniem na remonty. 
7. W rozdziale 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków bieżących w planie 
finansowym Zespołu Szkół nr 2 w Mławie w wysokości 81.813,00 zł, z 
przeznaczeniem na wykonanie kompleksowego remontu dwóch łazienek. Powyższe 
środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z przeznaczeniem na remonty. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: - Dochody powiatu 
stanowią kwotę 85.249.789,59 zł - Wydatki powiatu stanowią kwotę 86.652.834,86 zł 
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.403.045,27 zł - Przychody 
budżetu stanowią kwotę 3.394.045,27 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. 

6. 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 186/2019 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2019. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Lipowiec Kościelny gruntu 
stanowiącego pas drogowy części drogi powiatowej Nr P2301W Zawady - Lipowiec 
Kościelny - Kęczewo na terenie Gminy Lipowiec Kościelny. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 187/2019 w sprawie użyczenia na rzecz Gminy 
Lipowiec Kościelny gruntu stanowiącego pas drogowy części drogi powiatowej 



Nr P2301W Zawady - Lipowiec Kościelny - Kęczewo na terenie Gminy Lipowiec 
Kościelny. r 

8. Rozpatrzenie wniosku firmy LECHAGROL z Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na 
postawienie skrzynek na listy służących składaniu zamówień na kolczyki dla zwierząt 
gospodarskich w strefie trawnika w obrębie drogi powiatowej - ulicy Lelewela 4 
w Mławie. 

Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie i nie wyraził zgody 
na umieszczenie skrzynek w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4640W - ulicy 
Lelewela. Wskazał jednak możliwość umieszczenia ww. urządzeń na terenie parkingu 
Bursy Szkolnej przy ul. Lelewela 5 po uzyskaniu zgody zarządcy terenu 

9. Uzgodnienie projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów 
decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił: 
1) Projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa 
elektroenergetycznej linii średniego napięcia SN- 15kV wraz ze złączem kablowym 
nr ewid. działki 10-1491/2,Mława. ' 
2) Projekty decyzji o warunkach zabudowy: 
- rozbudowa budynku produkcyjnego, nr ewid. działki 10-1576/171,Mława; 
- zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo- garażowego na budynek 
przeznaczony do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych wraz z dobudową 
budynku gospodarczego (do składowania odpadów poprodukcyjnych) nr ewid 
działki 465/2, Dąbrowa; 
- rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zmiana sposobu użytkowania 
poddasza na cele mieszkalne wraz ze zmianą konstrukcji dachu, nr ewid. działki 
Giżynek; ' 
- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nr ewid. działki 203 Giżynek 

10. Rozpatrzenie wniosku p.o. Dyrektora SOS W w Mławie o wprowadzenie do budżetu 
jednostki środków finansowych w wys. 23.029,27zł na realizację projektu 
pn. „Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych dwóch toalet w SOSW 
w Mławie". 
Pani Katarzyna Miłobędzka- Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 
poinformowała, że kosztorys inwestorski na powyższe zadanie opiewa na kwotę 
46.058,54 zł. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mławie ubiegał się 
o dofinansowanie w wys. 50% tej kwoty, tj. o 23.029,27 zł. Otrzymane środki z 
PFRON są jednak niższe i wynoszą 18.723,00 zł. SOSW zwrócił się z prośbą o 

wprowadzenie do budżetu Ośrodka środków w następujący sposób: 
- rozdział 80102, paragraf 4210/ zakup materiałów i wyposażenia/, dofinansowanie 
z PFRON- 9.362,00 z ł , środki własne 13.159,00 zł. 
-rozdział 80102, paragraf 4270/ zakup usług remontowych/, dofinansowanie 
z PFRON- 9361,00 z ł , środki własne 9.870,27 zł. 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. 

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie o przyznanie środków 
finansowych na przeprowadzenie prac remontowych w budynku szkolnym, 
polegających na wykonaniu kompleksowego remontu dwóch łazienek na drugim 
piętrze, w związku z zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Warszawie. (Koszt przeprowadzenia remontu: łazienki 
dziewcząt - 42.433,20zł, łazienki chłopców - 39.379,88zł). 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie 
W rozdziale 80117 i 80130 nastąpi zwiększenie środków bieżących w planie 
finansowym Zespołu Szkół nr 2 w Mławie w wysokości 81.813,00 zł, z 



przeznaczeniem na wykonanie kompleksowego remontu dwóch łazienek. Powyższe 
środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z przeznaczeniem na remonty 

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie o przyznanie środków 
finansowych w wys. 20.000,00 zł. na przeprowadzenie remontu i adaptacji 
pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia 2 klasopracowni lekcyjnych. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie 
W rozdziale 80120 i 80130 nastąpi zwiększenie środków bieżących w planie 
finansowym Zespołu Szkół nr 4 w Mławie w wysokości 20.000,00 zł z 
przeznaczeniem na remont i adaptacje pomieszczeń szkolnych na potrzeby dwóch 
klasopracowni. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z 
przeznaczeniem na remonty. 

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie o przyznanie środków 
finansowych w kwocie 1510,00 zł. na wypłatę nagrody jubileuszowej dla głównej 
księgowej. 
Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
Dyrektor ZS Nr 3 w Mławie zrobił korektę do przedstawionego wniosku polegającą 
na przesunięciu środków a nie dofinansowaniu. Zostanie dokonana zmiana w planie 
finansowym jednostki. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie. 

14. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Oddziału NSZZ „Solidarność" 
w sprawie dofinansowania XX Mławskiego Biegu Solidarności. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie 
Na powyższy cel przyznał kwotę w wys. 1000,00 zł. z przeznaczeniem za zakup 
pucharów, nagród rzeczowych, medali oraz dyplomów. 

15. Informacja Dyrektora I LO w Mławie w sprawie zawarcia umowy najmu na 
pomieszczenie gospodarcze na cele garażowe. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora I LO w Mławie dotyczącą 
zawarcia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 20 m2 na cele 
garażowe. 

16. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego: 
• zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Mławski. 

• w sprawie zmiany w Regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki 
wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw nauczycieli. 

• w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Mławskiego od dnia 
1 września 2019 roku. 

Zarząd Powiatu postanowił przełożyć punkt na kolejne posiedzenie Zarządu. 
17. Zapoznanie się z pismem nauczycieli i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie. 
Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia zapoznała Zarząd 
Powiatu z treścią pisma nauczycieli i pracowników SOS W w Mławie. 

18. Zapoznanie się z protestem rodziców uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie. 
Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia przedstawiła Zarządowi 
Powiatu treść protestu rodziców uczniów SOSW w Mławie. 



W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięła udział delegacja rodziców uczniów SOSW w 
Mławie. Rodzice zarzucają że Pani Maria Magdalena Kozakiewicz, która wygrała 
konkurs na stanowisko dyrektora SOSW w Mławie nie posiada wiedzy ani 
doświadczenia w kierowaniu i zarządzaniu placówką kształcącą osoby 
niepełnosprawne oraz, że przed konkursem nie zapoznała się z placówką osobiście. 
Rodzice podkreślają też, że nie upierają się przy tym, żeby funkcję dyrektora objęła 
Pani Anna Drozdowska tylko osoba posiadająca doświadczenie w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi. Uważają też, że o wyborze nowego dyrektora zadecydowały 
względy pozamerytoryczne, a na posiedzeniu konkursowym nie przedstawiono 
Regulaminu obrad. 
Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta poinformował, że Przewodniczący Komisji 
Konkursowej musi zastosować się do rozporządzenia Ministra Edukacji, które ustala 
jak ma wyglądać konkurs i jaki ma być jego przebieg. Przewodniczący Komisji 
Konkursowej posiada Regulamin i każdy członek Komisji Konkursowej mógł się z 
nim zapoznać. Przepisy prawa oświatowego stanowią że do czasu powierzenia 
stanowiska organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora 
szkoły wicedyrektorowi, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy, w związku z tym 
należało ogłosić konkurs. Konkurs rozstrzygnięty był wynikiem tajnego głosowania. 
Każdy z członków Komisji Konkursowej miał możliwość wniesienia uwag na każdym 
etapie konkursu. Członkowie Komisji Konkursowej nie wnieśli do protokołu, że 
przebieg konkursu obiegał od norm, które określone są w rozporządzeniu. Wyniki 
konkursu trzeba przedstawić Zarządowi Powiatu, który podejmuje uchwałę 
0 powołaniu bądź nie powołaniu. Jeśli nie ma uchybień proceduralnych Zarząd 
Powiatu musi zaakceptować wynik głosowania Komisji Konkursowej. 
Pani Krystyna Zając- członek Zarządu Powiatu stwierdziła, że poczuła się urażona 
treścią pisma rodziców. Dodała, że nie znała żadnej z kandydatek na stanowisko 
dyrektora SOSW, nie miała też osobistego interesu w tym, żeby Pani Maria 
Magdalena Kozakiewicz objęła stanowisko dyrektora SOSW. 
Na posiedzenie Zarządu została zaproszona także Pani Maria Magdalena 
Kozakiewicz, która wyraziła wolę współpracy z Radą Pedagogiczną rodzicami 
1 Zarządem Powiatu. Poinformowała, że zależy jej na zapewnieniu bezpieczeństwa 
dzieciom, które będą nadal pracowały z tymi samymi specjalistami z SOSW. 
Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu dodał, że Zarządowi Powiatu 
zależy przede wszystkim na dobru dzieci uczęszczających do SOSW w Mławie. Brak 
doświadczenia Pani Marii Kozakiewicz w placówce kształcącej dzieci 
niepełnosprawne nie jest argumentem decydującym o tym, żeby nie powołać jej na 
stanowisko dyrektora. Pani Kozakiewicz wyraża dobrą wolę współpracy z Radą 
Pedagogiczną rodzicami i Zarządem Powiatu. Wolą Zarządu Powiatu oraz Pani 
Kozakiewicz jest też stworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przewodniczący 
Zarządu poprosił, żeby rodzice również wyrazili chęć i dobrą wolę współpracy z Panią 
Marią Magdaleną Kozakiewicz. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Oddział Mława. 
Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Mławie złożył odwołanie dotyczące 
unieważnienia konkursu na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Mławie, który odbył się 3 lipca 2019 r. 
Po rozpatrzeniu odwołania Zarząd Powiatu uznał je za nieuzasadnione, podejmując w 
tej sprawie uchwałę Nr 188/2019. W uzasadnieniu do uchwały przedstawiono szerokie 
odniesienie się do zarzutów postawionych w odwołaniu. 



20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie. 
Zarząd Powiatu zatwierdził konkurs na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie ogłoszony i przeprowadzony na 
podstawie uchwały Nr 159/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 maja 2019 r. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 189/2019. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie. 
Zarząd Powiatu powierzył stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Mławie Pani Marii Magdalenie Kozakiewicz od dnia 1 września 
2019 r. do 31 sierpnia 2024 r. wyłonionej w drodze konkursu, podejmując w tej 
sprawie uchwałę Nr 190/2019. 

22. Zapoznanie się z uchwałą Nr 16/2019 Komisji Bezpieczeństwa, Porządku 
Publicznego, Transportu i Dróg w sprawie poprawy organizacji pracy i warunków 
obsługi klientów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie oraz z 
uchwałą Nr 17/2019 w sprawie uwzględnienia wniosku Komisji w projekcie budżetu 
Powiatu Mławskiego na 2020 rok. 
Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił treść uchwały 
Nr 16/2019 Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg w 
sprawie poprawy organizacji pracy i warunków obsługi klientów Wydziału 
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował propozycję zamontowania klimatyzacji oraz 
automatu na drzwi wejściowe. Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do kwestii 
wybicia dodatkowych drzwi w sali operacyjnej. 
Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował, żeby kwestia 
Uchwały Nr 17/2019 w sprawie uwzględnienia wniosku Komisji w projekcie budżetu 
Powiatu Mławskiego na 2020 rok została omówiona na jednym z kolejnych posiedzeń 
Zarządu. 

23. Sprawy różne. 
Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy w 
Mławie w dniach 02.10.2019-11.10.2019 r. organizuje wyjazd studyjny uczestników projektu 
pn. „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie mławskim z 
wykorzystaniem przykładów działań aktywizujących osoby wykluczone społecznie w 
Niemczech" Uczestnikami projektu ma być 8 osób, tj. 3 pracowników PUP w Mławie oraz 5 
przedstawicieli Powiatu Mławskiego odpowiedzialnych za prowadzenie polityki społecznej i 
zatrudnieniowej, a także na co dzień zajmujących się osobami zagrożonymi wykluczeniem lub 
wykluczonymi społecznie. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu 
dziękując za udział w posiedzeniu zamknął dwudzieste dziewiąte posiedzenie Zarządu. 
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Załącznik do Protokołu Nr 29/2019 
z dnia 11,07.2019 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska. 
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