
Br.0022.23,2019 

Protokół Nr 30/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

w dniu 17 lipca 2019 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył trzydzieste 
posiedzenie Zarządu. 
Zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad punktu 
dotyczącego zapoznania się z Uchwałą Nr 17/2019 Komisji Bezpieczeństwa, 
Porządku Publicznego, Transportu i Dróg w sprawie uwzględnienia wniosku Komisji 
w projekcie budżetu Powiatu Mławskiego na 2020 rok, który nie został omówiony na 
poprzednim posiedzeniu Zarządu. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 29/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 29/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego w 
dniu 11 lipca 2019 r. 

3. Zapoznanie się z uchwałą Nr 17/2019 Komisji Bezpieczeństwa, Porządku 
Publicznego, Transportu i Dróg w sprawie uwzględnienia wniosku Komisji w 
projekcie budżetu Powiatu Mławskiego na 2020 rok. 
Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że na posiedzeniu 
Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg, Wójt oraz radni 
Gminy Dzierzgowo zgłosili postulat, żeby w projekcie budżetu powiatu mławskiego 
na 2020 r. uwzględnić przygotowanie dokumentacji technicznej na drogę Szemplino-
Dzierzgowo- Grójec Klewki oraz na drogę Nowe Brzozowo- Grzebsk- Łączyno. 
Droga Szemplino- Dzierzgowo- Grójec Klewki łączy trzy powiaty- nidzicki, mławski 
oraz przasnyski. Część z tego odcinka została w poprzednich latach przebudowana. 
Najnowszą nawierzchnię ma odcinek od Brzozowa Maje do granicy z powiatem 
nidzickim, gdzie wybudowano 3 km nowej drogi. Droga Nowe Brzozowo- Grzebsk-
Łączyno ma nawierzchnię o szerokości 3,5 m, znajduje się tam obiekt mostowy na 
rzece Orzyc. Droga posiada liczne wykruszenia nawierzchni, a szczególnie krawędzi. 
Największe szanse na otrzymanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 
mają dwie drogi znajdujące się na terenie gminy Dzierzgowo. Pierwsza z nich to 
Szemplino- Dzierzgowo- Grójec Klewki, szczególnie odcinek od Dzierzgowa do 
Brzozowa Maje. Obecnie przygotowywana dokumentacja obejmuje odcinek 
ul. Broniewskiego oraz rynek w centrum Dzierzgowa. Drugą drogą mającą szanse na 
dofinansowanie jest odcinek od Krzynowłogi Małej przez Międzyleś do Dzierzgowa. 
Drogi krzyżujące się z drogami wyższego rzędu mają możliwość uzyskania większej 
punktacji. Radni Gminy Dzierzgowo stwierdzili, że dwie drogi można połączyć w 
jednej ciąg, jednak następuje tam radykalna zmiana przebiegu drogi i istnieje ryzyko, 
że powiat nie dostanie dofinansowania. Konkluzja ostateczna przedstawiona na 
Komisji była taka, żeby w projekcie budżetu powiatu mławskiego na 2020 r. wpisać 
jedną dokumentację techniczną czyli odcinek Dzierzgowo- Brzozowo Maje i 
zaangażować powiat nidzicki. Powiat nidzicki przygotowywał kilka lat temu 
dokumentację techniczną, natomiast nie wiadomo czy jest ona gotowa lub aktualna. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu zawnioskował, aby przyjąć wniosek w 
sprawie opracowania dokumentacji technicznej na odcinek Dzierzgowo-Brzozowo 
Maje oraz podjąć rozmowy z władzami powiatu nidzickiego, celem realizacji tej 
inwestycji w porozumieniu obu powiatów. 
Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu stwierdził, że w tej kwestii 
należy zorganizować spotkanie z władzami powiatu nidzickiego, żeby poznać ich 
priorytety i możliwość połączenia inwestycji między powiatem mławskim 
a nidzickim. 



Pani Jolanta Karpińska- Członek Zarządu Powiatu zapytała jaka jest szansa na 
połączenie inwestycji Nowe Brzozowo- Grzebsk? Przy drodze w Grzebsku znajdują 
się obiekty użyteczności publicznej, które dają możliwość uzyskania dodatkowych 
punktów przy ewentualnym dofinansowaniu. Dodała, że Gmina Wieczfnia Kościelna 
wyraża możliwość partycypowania w kosztach wykonania dokumentacji technicznej 
oraz w kosztach realizacji inwestycji. 
Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie odpowiedział, że trzeba byłoby 
zrobić odrębną dokumentację techniczną na ten odcinek drogi. W tej kwestii również 
należałoby podjąć rozmowy z władzami powiatu nidzickiego. 
Zarząd Powiatu rekomenduje wnioski Komisji Bezpieczeństwa, Porządku 
Publicznego, Transportu i Dróg i po zapoznaniu się z opinią ze strony władz powiatu 
nidzickiego będzie dalej procedował nad możliwością zapisania ich w projekcie 
budżetu powiatu mławskiego na rok 2020. 
Pan Witold Okumski- Członek Zarządu stwierdził, że Zarząd Powiatu musi 
zastanowić się nad możliwością przeznaczenia w 2020 r. środków inwestycyjnych na 
zakup maszyny do powierzchniowego utrwalenia dróg, samochodu ciężarowego oraz 
zatrudnienia dwóch osób w PZD w Mławie. Poprosił, żeby Pan Leszek Ślubowski-
Dyrektor PZD w przeciągu miesiąca przygotował koszt kalkulacji. 
Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie odpowiedział, że zakup skrapiarki 
wiąże się nie tylko z zakupem samochodu ale też ze znacznym zwiększeniem 
zatrudnienia dodatkowych osób, zatrudnieniem samochodów ciężarowych 
dostarczających grys. Lepszym zakupem byłby remonter- patcher. Pan Dyrektor 
dodał, że przygotuje szczegółowe informacje na temat wydajności tej maszyny 
i przedstawi je na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu. 

4. Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy-
budynek gospodarczo- garażowy, nr ewid. działki 11-746/1, Mława. 

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 191/2019 w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2019 rok. 
Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 108.969,00 zł 
i dotyczy: 
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 75411 w wysokości 69.070,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 
skutków podwyższenia uposażeń od 01.01.2019 r. strażakom pełniącym służbę w 
powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 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. 
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 85595 w wysokości 39.899,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku w 
wysokości świadczenia wychowawczego (500+). Po stronie wydatków następuje 
zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą 
decyzją Wojewody. 
Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 108.969,00 zł 
(per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz: 



1. W rozdziale 80102 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego w Mławie w wysokości 23.029,27 zł, z przeznaczeniem na 
zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania pn.: „Dostosowanie dwóch 
toalet w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie, do potrzeb osób 
niepełnosprawnych ruchowo", przy udziale środków z PFRON w wysokości 
18.723,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej. 
2. W rozdziale 80117, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków bieżących 
w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 1.510,00 zł, z 
przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: - dochody powiatu 
stanowią kwotę 85.358.758,59 zł. ; wydatki powiatu stanowią kwotę 86.761.803,86 
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. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji 
0 dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu 
na rok 2019. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 192/2019 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2019. 

7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego: 
• 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. 

• zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy 
Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. 

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

• w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady Powiatu 
Mławskiego, których treść przedstawiła Pani Bożena Tomkieł- Dyrektor Wydziału 
Edukacji i Zdrowia i postanowił wnieść pod obrady X Sesji. 

8. Dyskusja nad możliwością podniesienia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół 
1 placówek. 
Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, 
że wydany jest projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dyrektorzy szkół 
i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mławski od 
1 września 2019 r. byliby w następującej skali wynagrodzenia: podstawa 
wynagrodzenia- 3817,00 zł. , 20% dodatku stażowego (763,40 zł.), 10% dodatku 
motywacyjnego (381,70 zł.), dodatek funkcyjny (obecnie wynosi 1760,00 zł. dla 



dyrektorów I LO, ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3, ZS Nr 4 i SOSW; 1260,00 zł. dla 
dyrektorów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, PODN oraz Bursy Szkolnej). 
Wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego na 1,5 etatu wraz z 
dodatkami to kwota 6954,18 zł., natomiast wynagrodzenie dyrektora jest niższe 
o 200 zł. 
Pani Krystyna Zając- Członek Zarządu Powiatu zapytała jaki procent nauczycieli jest 
zatrudnionych na 1,5 etatu w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat 
mławski? 
Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia odpowiedziała, że jest 
to ponad 10%. 
Pan Witold Okumski- Członek Zarządu Powiatu zapytał dlaczego w sytuacji, gdy do 
szkół uczęszczać będą dwa roczniki przyjęta została strategia, żeby zatrudniać nowe 
osoby? Interesem ekonomicznym byłoby przyznanie nadgodzin nauczycielom 
pracującym w szkołach. 
Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, że nauczyciele będą 
mieli nadgodziny, bo jest to bardziej korzystne. Dodała, że po ewentualnym 
podniesieniu dodatku funkcyjnego wynosiłby on 1960,00 zł. 

. Sprawy różne. 
Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu poinformował, że 18 lipca br. wchodzi 
w życie ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej. Ustawa dotyczy tylko transportu publicznego czyli 
ewentualnej podpisanej umowy między organizatorem a operatorem usługi. 
Warunkiem uzyskania dopłaty z Funduszu jest sfinansowanie ze środków własnych 
organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarcie 
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
Od 1 lipca 2019 r. na terenie powiatu mławskiego uruchomionych zostało 6 kursów 
autobusowych. Informacja o rozkładzie jazdy autobusów i busów udostępniona jest na 
stronie internetowej powiatu mławskiego. Przewodniczący Zarządu stwierdził, że na 
chwilę obecną warto starać się zachować na ten czas transport, który obecnie jest 
organizowany na terenie powiatu mławskiego. W późniejszym czasie w porozumieniu 
z samorządami gminnymi, jeśli zaistnieje uzasadniona potrzeba organizowania kursów 
tzw. niekomercyjnych należy do tego typu współfinansowania wrócić. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął trzydzieste posiedzenie Zarządu. 

Krystyna Zając 

Sporządziła: 
Adriana Pelkowska 
18.07.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 30/2019 
z dnia 17.07.2019 roku 

Protokół 
z glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarz 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski 

Krystyna Zając 


