
Br,0022.24.2019 

Protokół Nr 31/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

w dniu 31 lipca 2019 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył trzydzieste pierwsze 
posiedzenie Zarządu. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 30/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 30/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego w 
dniu 17 lipca 2019 r. 

3. Informacja Dyrektora PZD w Mławie w sprawie: 
- korzystania z dróg publicznych przez transport wykonawcy zadania: „Budowa drogi 
S7 Olsztynek - Płońsk ode. Mława - Strzegowo"; 
- budowy drogi S7 na terenie powiatu mławskiego. 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że Firma PORR 
S.A. jako Generalny Wykonawca inwestycji „Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk 
ode. Mława - Strzegowo" w ramach zamówienia Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie zwróciła się z prośbą o zajęcie stanowiska 
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego korzystania z dróg publicznych przez 
transport Wykonawcy. Porozumienie dotyczy następujących dróg powiatowych: 
1) 2327W od drogi nr 7 - otocznia - Mława; 
2) 2326W Wiśniewo - Wola Szydłowska; 
3) 2347W droga nr 7 - Dąbek - Konopki; 
4) 2349W Żurominek - Stupsk; 
5) 1240W Ciechanów - Modła - Niedzbórz - Drogiszka - Dalnia. 
Droga 2347W w związku z ostatnią przebudową znajduje się na gwarancji, zatem 
Firma PORR S.A. winna wystąpić z wnioskiem do Wykonawcy - Przedsiębiorstwa 
Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Mińsku Mazowieckim o wyrażenie zgody na jej 
korzystanie. 
Fundament dróg jakim jest podbudowa ulegnie zniszczeniu na skutek dużego 
obciążenia. Korzystanie z dróg powiatowych jest możliwe pod warunkiem, że 
Wykonawca realizując w/w zadanie będzie: na bieżąco przeprowadzał remonty, 
utrzymywał przejezdność i wykona remont poprzez ułożenie nakładek na nawierzchni 
jezdni. Ponadto należy też rozważyć możliwość ustalenia kaucji w wys. 2 min zł. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na korzystanie z dróg publicznych przez transport 
Firmy PORR S.A. podczas realizacji przedmiotowej inwestycji na warunkach 
przedstawionych przez Pana Leszka Ślubowskiego - Dyrektora PZD w Mławie. 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie stwierdził, że z projektu budowy 
drogi S7 wynika, że podczas wypadku ruch samochodowy zostanie przekierowany na 
drogi powiatowe w okolicach m. Kuklin i m. Żurominek. Drogi te nie zostały ujęte do 
przebudowy, więc w wyniku dużego obciążenia mogą ulec zniszczeniu. 
Zarząd Powiatu uznał, że należy wystąpić z pismem do GDDKiA i Ministra 
Infrastruktury na wykonanie przebudowy w/w odcinków dróg powiatowych w ramach 
realizacji inwestycji - Budowa drogi S7. 
Pani Jolanta Karpińska - Członek Zarządu Powiatu przypomniała, że na poprzednim 
posiedzeniu, Zarządu Powiatu rozpatrywał wnioski Komisji Bezpieczeństwa, 
Porządku Publicznego, Transportu i Dróg z dnia 26 czerwca 2019 roku dot. realizacji 
inwestycji drogowych. Czy podjęte były rozmowy z władzami powiatu nidzickiego w 
sprawie możliwość połączenia inwestycji między powiatem mławskim a nidzickim? 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że prowadził 
rozmowy z Dyrektorem PZD w Nidzicy w sprawie planowanych inwestycji 
drogowych. Powiat Nidzicki ubiega się o środki w ramach FDS na przebudowę drogi 



powiatowej gruntowej, która łączy się z naszą drogą powiatową. Wniosek został 
złożony i czeka na odpowiedź. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mławskiego oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informacji z wykonania planu finansowego SPZOZ 
w Mławie za I półrocze 2019 roku. 
Pan Waldemar Rybak - Dyrektor SPZOZ w Mławie przedstawił informację z 
wykonanie planu finansowego SPZOZ w Mławie za I półrocze 2019 roku. 
W lecznictwie zamkniętym wykonanie planu w poszczególnych zakresach 
przedstawia się następująco: 
- ryczałt-szpital I stopnia - 50,77 % 
{do ryczałtu na szpital włączone zostały wszystkie oddziały szpitalne i poradnie 
specjalistyczne poza poradnią laryngologiczną, okulistyczną i poradnią zdrowia 
psychicznego). 
Oprócz ryczałtowej płatności w kontrakcie „O udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki 
Zdrowotnej" istnieją dodatkowo finansowane procedury. Wykonanie planu tych 
procedur przedstawia się następująco: 
- punkt rozliczeniowy w oddziale neonatologicznym - 41,38 % 
- punkt rozliczeniowy w oddziale położniczo-ginekologicznym - 58,44 % 
- punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii ogólnej (pakiet onkologiczny i świadczenia 
poza pakietem onkologicznym) - 0,84% 
- Szpitalny Oddział Ratunkowy - 50,00 % 
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - 60,72 % 
- rehabilitacja ogólnoustrojowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 
w warunkach stacjonarnych - 0,00 % 
- rehabilitacja neurologiczna - 66,69 % 
- rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności -
0,00% 
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym - 103,65 % 
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym 
stopniu niepełnosprawności - 0,00%. 
Procedury odrębnie kontraktowane i finansowane; 
- hospicjum stacjonarne - 48,38 %. 
W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 49,71 %. 
W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został 
wykonany w 54,05 %. 
W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej - poradnie, wykonano plan w 46,79 %. 
Wykonanie planu w poszczególnych poradniach przedstawia się następująco: 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego - 49,92 % 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej - 47,71 % 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej - 50,27 %. 
Procedury odrębnie finansowane objęte umową ryczałtową (diagnostyka onkologiczna 
i diagnostyka poza pakietem onkologicznym) 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej - 0,00 % 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Ginekologiczno-Położniczej - 2,65 % 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Onkologicznej - 20,23 % 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Urologicznej - 0,00 % 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej - 6,12 % 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej - 0,00 % 
- punkt rozliczeniowy w Poradni Onkologicznej- 5,17 %. 
W rehabilitacji leczniczej - punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych 
plan został wykonany w 58,47 %. 
W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (procedury kosztochłonnc) w rozliczeniu 



ogólnym plan został wykonany w 64,71 %. 
Wykonanie planu w poszczególnych zakresach przedstawia się następująco: 
- punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej — 66,47 % 
- punkt rozliczeniowy w Pracowni Endoskopii - Gastroskopia - 51,91 % 
- punkt rozliczeniowy w badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego 
Kolonoskopia - 72,33 %. 
W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w rozliczeniu ogólnym wykonano plan 
w 49,35 %. 
W poszczególnych zakresach wykonanie planu przedstawia się następująco: 
- Podstawowa Opieka Zdrowotna - 50,16 % 
- Nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska - 50,00 % 
- Hospicjum Domowe - 38,26 % 
- Transport Sanitarny - 49,87 %. 
W zakresie ratownictwa medycznego - Zespoły Ratownictwa Medycznego plan 
wykonano w 49,68 %. 
W zakresie badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności 
medycznej plan wykonano 54,06 %. 
Plan z tytułu przychodów wyartykułowanych poniżej, dotyczących świadczeń na 
pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, ratowników 
medycznych oraz lekarzy specjalistów zrealizowano w wysokości zaplanowanej na 
pierwsze półrocze 2019 r. 
Tytuły przychodów: 
- koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400"), 
- koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego Rozporządzenia 
Zmieniające, OWU -PSZ (pochodne podwyżek P, i P. tzw. Ustawa "400"), 
- koszty świadczeń wynikające z przepisów Art..4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018i\-
Leczenie Szpitalne-PSZ (podwyżki lekarzy specjalistów), 
- świadczenia Opieki Zdrowotnej udzielane przez lekarzy w zakresie kosztów 
podwyższenia wynagrodzenia tych lekarzy - system PZS, oraz - środki wynikające z 
Rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU system (tzw. dodatek 
dla ratowników). 
Działalność zakładu na 30.06.2019 r. zakończyła się ujemnym wynikiem finansowym 
w kwocie 1 033,9 tysięcy złotych. 
Na niewykonanie planu przychodów ze sprzedaży produktów i jednocześnie 
zwiększenie ujemnego wyniku finansowego wpływ miało znikome wykonanie 
świadczeń medycznych w zakresach pakietu onkologicznego i świadczeń poza 
pakietem onkologicznym. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu oznajmił, że po wykonaniu audytu 
energetycznego istnieje możliwość ubiegania się o środki finansowe w ramach 
programu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski. W ramach działania wspierane 
będą inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej. Zapytał: 
- Czy Pan Dyrektor SPZOZ nie zastanawiał się nad możliwością skorzystania 
z dofinansowania? 
Ponadto poprosił o informację na temat zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych 
szpitala. 
Pan Waldemar Rybak - Dyrektor SPZOZ w Mławie stwierdził, że instalacja 
centralnego ogrzewania oraz instalacja wodno-kanalizacyjna w szpitalu jest w złym 
stanie technicznym. Z uwagi na liczne awarie szpital planuje w przyszłym roku 
wykonanie projektu technicznego na modernizację instalacji centralnego ogrzewania. 
Na powyższą inwestycję będzie ubiegał się o środki zewnętrzne. 



Zakład na dzień 30.06.2019r. posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 
1 112 701,07 zł. Struktura zobowiązań wymagalnych przedstawia się następująco: 
- leki - 242 612,66 zł, 
- odczynniki - 175 342,29 zł, 
- sprzęt medyczny - 360 132,92 zł, 
- woda, energia, gaz - 2 101,56 zł, 
-usługi - 198 313,63 zł, 
- inne zobowiązania - 115 950,01 zł. 
Razem zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług - 1 094 453,07 zł. 
Pozostałe zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych - 18 248,00 zł. 
Pan Witold Okumslci - Członek Zarządu zapytał: 
- z czego Pan Dyrektor SPZOZ w Mławie planuje spłacić zobowiązania wymagalne ? 
Pan Waldemar Rybak - Dyrektor SPZOZ w Mławie stwierdził, że szpital stara się 
należności spłacać z bieżącej działalności, występuje z pismami do dostawców 
z prośbą o umorzenie odsetek i rozłożenie terminów płatności na raty. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu oznajmił, że szpital generuje straty, można 
więc domniemywać, że stan finansowy szpitala może się pogarszać. 
Pan Waldemar Rybak - Dyrektor SPZOZ w Mławie oznajmił, że pracuje nad tym, 
ażeby sytuacja szpitala uległa poprawie pod względem finansowym a także jakości 
świadczonych usług.. 
Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał: 
- czy są wdrożone elementy, które mają za zadanie odwrócić sytuację i poprawić 
kondycję finansową szpitala. Jeśli tak to jakie? 
Pan Waldemar Rybak - Dyrektor SPZOZ w Mławie poinformował, że w celu 
ograniczenia kosztów dostaw i usług został opracowany nowy Regulamin udzielania 
zamówień publicznych. Nowe zasady będą obowiązywać od 1 sierpnia br. Wszelkie 
decyzje dot. dostaw i usług będą akceptowane przez Dyrektora SPZOZ przed 
udzieleniem zamówienia. Podjęte zostały działania w kierunku polepszenia pracy 
SOR-u, w wyniku czego otrzymaliśmy dwukrotnie znaczącą podwyżkę stawki 
dobowej. Wprowadzone działania mają wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej, 
bezpieczeństwa i jakości obsługi w SOR. Zwiększył się również ryczałt. 
Od września br. w powiecie mławskim zacznie funkcjonować Poradnia 
Diabetologiczna. 
Ponadto Pan Dyrektor SPZOZ w Mławie dokonał analizy wynagradzania 
pracowników i wydał dyspozycje co do zmiany sposobu konstruowania dyżurów 
lekarzy. Na bieżąco monitorowane są wszystkie koszty szpitala, szczególnie w 
laboratorium. Skalkulowana i podwyższona została stawka za obiad. Dziennie jest 
wydawanych ok. 200 obiadów. 
Pan Witold Okumski - członek Zarządu zapytał: 
- czy nowe procedury dot. zakupów nie będą wpływać na jakość leczenia ? 
Pan Waldemar Rybak - Dyrektor SPZOZ w Mławie odpowiadając na powyższe 
zapytanie oznajmił, że wprowadzone procedury nie mogą wpływać na jakość leczenia, 
nie będzie się to odbywać kosztem pacjentów. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu oznajmiła, że w przedłożonym materiale 
jest zapis mówiący, że jedną z przyczyn zobowiązań wymagalnych są niezrealizowane 
świadczenia w zakresie pakietu onkologicznego i świadczenia poza pakietem 
onkologicznym na około 410 000,00 zł. 
Poprosiła Pana Dyrektora SPZOZ w Mławie o ustosunkowanie się do w/w zapisu. 
Pan Waldemar Rybak - Dyrektor SPZOZ w Mławie stwierdził, że świadczenia nie 
były wykonywane z pakietu onkologicznego z uwagi na wysokie koszty (wiąże się to 
między innymi ze zwoływaniem konsyliów, zapraszaniem specjalistów). 



Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu poprosiła o informację na temat 
informatyzacji szpitala oraz zapytała: 
- czy szpital posiada roszczenia z tytułu błędów medycznych lub z innego tytułu? 
Pan Waldemar Rybak - Dyrektor SPZOZ w Mławie 
Poinformował, że do rozliczenia z Instytucją Zarządzającą z tytułu Projektu pn. 
„Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla 
pacjentów" pozostały środki własne w wysokości 227 485,90 zł. Kwota ta zostanie 
rozliczona po ostatecznej kontroli projektu. Zostały skierowane odwołania do 
zarzutów postawionych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych. 
Na chwilę obecną nie ma ostatecznej odpowiedzi. 
Ponadto oznajmił, że pacjenci kierują roszczenia do szpitala. Podejście do pacjenta 
musi ulec poprawie. Podejmowane są działania w kierunku poprawy obsługi i opieki 
nad pacjentem. Wdrożone działania będą miały wpływ na ilość wystąpień pacjentów. 
Pani Katarzyna Miłobędzka - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia zapytała: 
-jakich specjalności lekarzy Pan Dyrektor SPZOZ w Mławie planuje zatrudnić? 
Pan Waldemar Rybak - Dyrektor SPZOZ w Mławie poinformował, że planuje 
zatrudnienie pediatry. 
Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

• przystąpienia Powiatu Mławskiego do Programu „Centra opiekuńczo-
mieszkalne"; 

• rozpatrzenia petycji; 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że 
w miesiącu lipcu 2019r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór 
wniosków w ramach Programu „ Centra opiekuńczo - mieszkalne." Głównym celem 
Programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług 
zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Termin składania 
wniosków - od 1 sierpnia br. 
W ramach Programu realizowane są dwa moduły: 
I moduł - utworzenie Centrum oraz wyposażenie w urządzenia budowlane i środki 
trwałe, w tym min.: sprzęt rehabilitacyjny, systemy przeciwpożarowe, systemy 
monitoringu i instalacji przywoławczej. Całkowita powierzchnia nie może przekraczać 
500m2. 
Okres realizacji zadania inwestycyjnego nie może przekroczyć 3 lat. 
II moduł - funkcjonowanie Centrum, w ramach tego będą finansowane związane z 
bieżącym utrzymaniem Centrum, transportem uczestników Centrum, wynagrodzenia 
kadry oraz osób świadczących usługi na rzecz uczestników Programu. 
Wysokość wsparcia finansowego w II module 
W zakresie usług dziennych - nie więcej niż 20 zł za 1 godzinę pobytu na 
1 uczestnika Programu (maksymalnie 8 godzin). 
W zakresie usług całodobowych - nie więcej niż 5 OOOzł miesięcznie na uczestnika 
Programu Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym 
SFWON na 2019r. w kwocie 50 min zł. 
Okres funkcjonowania Centrum nie może być krótszy niż 5 lat od dnia otwarcia. 
Wartość inwestycji wynosi 2 916 129,00 zł. 
Planujemy utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne poprzez zmianę sposobu 
użytkowania budynku magazynowego przy ulicy Słowackiego 16 dla 30 osób 
niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 
ramach pobytu dziennego z wyżywieniem. Wcześniej planowano budynek 
przeznaczyć na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Istnieje możliwość przeprojektowania 
tego budynku pod Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne i otrzymania pozwolenia na 
budowę. Przeprowadzone zostało wstępne rozeznanie w kierunku zapotrzebowania na 
tego typu placówkę. 



Pan Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawi! dzisiejszego gościa księdza 
Stanisława Jurczuka, który jest magistrem teologii, ponadto ukończył studia 
podyplomowe na kierunku organizacja pomocy społecznej na UW. W latach 1997-
2001 był Doradcą Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepe nosprawnych. Od 1995 roku jest Prezesem Katolickiego Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, a od 1990 roku duszpasterz 
niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, prowadzi domy rehabilitacyjno-
opiekuncze oraz domy pomocy społecznej. Ksiądz Stanisław Jurczuk brał udział w 
pracach przygotowawczych omawianego Programu. 
Zdaniem księdza Stanisława Jurczuka działania należy rozpocząć w kierunku 
przeprowadzenia rozeznania, szczegółowej diagnozy - czy na terenie powiatu 
mławskiego jest zapotrzebowanie na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne? Ile osób 
niepełnosprawnych zechce skorzystać z tego typu placówki? 
W Mławie funkcjonuje na wysokim poziomie Środowiskowy Dom Samopomocy dla 
40 osób niepełnosprawnych, który rozwiązuje częściowo problem. 
Pod względem finansowym funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 
w zakresie usług dziennych wypada bardziej korzystnie. Wysokość wsparcia 
finansowego wynosi nie więcej niż 20 zł za 1 godzinę pobytu na 1 uczestnika 
Programu (maksymalnie 8 godzin). 

Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu oznajmiła, że ogłoszony Program nie ma 
swojego umocowania w ustawie tzn., że powstał poprzez utworzenie funduszu 
celowego państwowego. Jest on tworzony z odpisu osób najbogatszych w państwie 
jest to tzw. odpis solidarnościowy. Ze zgromadzeniem środków na tym funduszu może 
byc rozme. Jeśli zabraknie środków na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne istnieje 
możliwość utworzenia w to miejsce Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu uważa, że czynnikiem bezpieczeństwa dla 
omawianej inwestycji jest przeprowadzenie dogłębnej diagnozy potrzeb 
Pam_ Urszula Krajewska - Dyrektor PCPR w Mławie poinformowała, że sąsiednie 
powiaty ciechanowski i płoński przystępują do Programu. 
W październiku 2018 roku przeprowadzona została diagnoza zapotrzebowania pod 
kątem utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Uzyskaliśmy odpowiedź że 
25 osob jest zainteresowanych udziałem w WTZ. Nic nie stoi na przeszkodzie żeby te 
osoby uczęszczały do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. 
W 2018 roku ogólna liczba osób niepełnosprawnych w powiecie mławskim wynosiła 
998 (w 2017r. - 994, w 2016r. - 1042). 
Liczba osób niepełnosprawnych powyżej 16 r.ż - 820 
Liczba osób niepełnosprawnych poniżej 16 r.ż - 178 
Stopień umiarkowany - 337 
Stopień znaczny 249. 
Zdaniem Pana Piotra Witkowskiego - Kierownika Działu Pozyskiwania Funduszy 
Strukturalnych i Promocji Starostwa Powiatowego w Mławie wniosek powinien 
zostać złożony 1 sierpnia br. W trakcie miesiąca istnieje możliwość złożenia 
aktualizacji do wniosku i potwierdzenia woli przystąpienia do Programu bądź nie 
w zalezności od wyniku diagnozy. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi 1 miesiąc 
W ramach posiedzenia zostały szczegółowo omówione wszystkie kwestie prawne 
i finansowe związane z przystąpieniem do Programu i utworzeniem Centrum 
opiekuńczo-mieszkalnego. 
Po dyskusji Zarząd Powiatu Mławskiego opowiedział się za złożeniem wniosku 
w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkałne" z możliwością jego aktualizacji 
po uzyskaniu wyniku diagnozy, przeprowadzonej przez Dyrektora PCPR w Mławie 
Ponadto pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego' w 
sprawie przystąpienia Powiatu Mławskiego do Programu „Centra opiekuńczo-
mieszkałne" i postanowił wnieść pod obrady X Sesji. 



7. 

Pan Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że w dniu 28 maja 2019 r do 
Przewodniczącego Rady Powiatu Mławskiego została złożona petycja w sprawie 
rozwazema możliwości podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego o 9,6% oraz dodatku funkcyjnego za wychowawstwo dla nauczycTeh 

MławskT W a C h 1 p l a C Ó w k a c h o ś w i a t ° w y c h prowadzonych przez Powiat 

Podstawę prawną do podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego o 9,6% oraz dodatku funkcyjnego za wychowawstwo dla nauczycieli 
stanowi art.30 ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz U z 
2018 r., poz.967 z późn. zm.). 
Przepis ten stanowi, iż: „ Organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu 
terytorialnego mogą zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli w tym 
podwyzszac minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w przepisach 
wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1. Organy prowadzące mogą ponadto upoważniać 
dyrektorów szkol, w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu 
finansowego szkoły, do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie 
ust. 5 pkt 1 lub podwyższonej przez organ prowadzący". 
Konstrukcja tego przepisu wskazuje na uznaniowość w podejmowaniu decyzji 
W organach samorządu powiatu uznaniowość ta jest jednak ograniczona przepisami 

publicznych a n S a ° P U b H c Z n y c h 1 i n n y c h P o p i s a c h dotyczących wydatków 

W czasie kiedy złożona została petycja organowi stanowiącemu, znana była sytuacja 
prowadzenia prac legislacyjnych zmierzających do uregulowania w całym kra u 
wnioskowanego przez związki zawodowe, zwiększenia minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. 
W dniu 11 lipca 2019 r. w Dz. U. poz. 1287, opublikowano zmianę ustawy Karta 
Nauczyciela dotyczącą w/w wynagrodzeń. 
Zarząd Powiatu nie uwzględnił petycji Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu 
Powiatowego Oddziału w Mławie w sprawie rozważenia możliwości podwyższenia 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego o 9,6% oraz dodatku 
funkcyjnego za wychowawstwo dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mławski 
Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu 
Mławskiego w sprawie rozpatrzenia petycji. 
Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu 
Ni m / S W S P r a W i e r ° Z p a t r Z e n i a P 6 t y c j i ' Podejmując w tej sprawie uchwalę 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników w formie 
elektronicznej w Technikum Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej i Branżowej Szkole 
1 stopnia Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie 
Pani Katarzyna Miłobędzka - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 
poinformowała, że Pani Aneta Zawadzka - Dyrektor ZS Nr 2 w Mławie zwróciła się 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie dzienników 
wyłącznie w formie elektronicznej od roku szkolnego 2019/2020 na podstawie 6 21 
ust. Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 25.08.2017r (Dz U z 2017r 
poz. 1646) w Technikum Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej i Branżowej Szkole I 
stopnia Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie 
W roku szkolnym 2018/2019 dzienniki zajęć prowadzone były w formie papierowej 
1 elektronicznej. Wprowadzenie dziennika elektronicznego zostało pozytywnie 
zaopiniowane przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prowadzenia dzienników w formie elektronicznej 
w Technikum nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej i Branżowej Szkole I stopnia nr 2 



im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie ul. Zuzanny Morawskiej 
29 B, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 195/2019. Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku. 

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Mławie o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2019 rok. 
Pani Katarzyna Miłobędzka - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 
poinformowała, że Pani Jolanta Bem - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian 
w planie zmian w planie finansowym jednostki na 2019 rok w sposób następujący: 
- zwiększenie działu 801, rozdziału 80142 
§ 4260 - 2 500,00zł 
§ 4300 - 1 000,OOzł 
§ 4270 - 9 500,00zł 
§ 4 2 1 0 - 3 276,OOzł 
§ 4 4 1 0 - 1 500,OOzł. 
Wzrost dochodów wystąpił z wynajmu sal wykładowych dla szczecińskiej szkoły 
Wyższej Collegium Balticum oraz wydawnictwa oświatowego. 
Pozyskane środki jednostka planuje przeznaczyć na nośniki energii elektrycznej oraz 
remont pomieszczeń administracyjnych. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian, o które wnioskuje Pani Jolanta 
Bem - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. 

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie o przyznanie dodatkowych środków 
w wys. 2 500,00 zł na naprawę bocznej struktury i ocieplenia na gzymsie dachu 
bocznej ściany nowej części szkoły. 
Pani Katarzyna Miłobędzka - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 
poinformowała, że Pan Marek Kiełbiński - Dyrektor I LO w Mławie zwrócił się do 
Zarządu Powiatu z prośbą o przyznanie dodatkowych środków w wys. 2 500,00 zł na 
naprawę bocznej struktury i ocieplenia na gzymsie dachu bocznej ściany nowej części 
szkoły. 
Struktura i ocieplenie uległy uszkodzeniu i stopniowo odrywają się od elewacji 
budynku. Spadające elementy stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów oraz 
pracowników szkoły. Naprawa zostanie wykonana w trakcie przerwy wakacyjnej. 
Bieżące środki finansowe, będące w posiadaniu jednostki zostaną przeznaczone na 
remont szatni dla uczniów zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Warszawie. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. Na 
powyższy cel przeznaczył kwotę w wys. 2 500,OOzł. Źródłem pokrycia będzie rezerwa 
ogólna budżetu powiatu. 

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie o wyrażenie zgody na utworzenie 
dwóch klas Technika Informatyka po Gimnazjum. 
Po zapoznaniu się z treścią wniosku Pani Urszuli Makowskiej - Dyrektora ZS Nr 1 w 
Mławie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie dwóch klas Technika 
Informatyka po Gimnazjum. W Technikum Informacyjnym zdawalność matury 
wynosi 96%-100%. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Mława w 
sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 231143W na terenie Miasta 
Mława. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Miasta Mława 
w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 231143 W (ul. Spokojna) na 
terenie Miasta Mława poprzez włączenie do niej działki nr 752/1 w obrębie nr 11, 
podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 196/2019. 



12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
dotyczącego wprowadzenia do budżetu Powiatu Mławskiego na rok 2019 pomocy 
finansowej w kwocie 25 000,00 zł., będącej dofinansowaniem zadania pn. „Remont 
dachu Mławskiej Hali Sportowej w Mławie (strona północna)". 
Pan Wojciech Krajewski - Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa 
i Środowiska poinformował, że w dniu 19 lipca 2019 roku został podpisana umowa 
pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Mławskim na dofinansowanie 
zadania pn. „Remont dachu Mławskiej Hali Sportowej w Mławie (strona północna)" 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej 
Mazowsze 2019". Całkowita wartość zadania wynosi 41 500,OOzł przy 
dofinansowaniu 25 000,OOzł, stanowiącym 60,24% całkowitych wydatków 
kwalifikowanych realizowanego zadania. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu Mławskiego na 
rok 2019 pomocy finansowej w kwocie 25 000,00 zł., będącej dofinansowaniem w/w 
zadania. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działanie organu wykonawczego. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że w dniu 
22 lipca 2019 roku środkiem komunikacji elektronicznej (e-mail) została złożona 
skarga na działania organu wykonawczego w przedmiocie realizacji zadań w zakresie 
przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a dokładnie 
zawierania w okresie od 1 stycznia 2018r. umów na usługę prowadzenia audytu 
wewnętrznego bez zamieszczania ogłoszeń na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Mławie. Skarżący zarzuca, że organ wykonawczy zawęził 
tym postępowaniem możliwy krąg wykonawców, co w ocenie skarżącego nie 
wyklucza umyślnego działania organu wykonawczego na szkodę jst. w zakresie 
niegospodarności w wydatkowaniu środków publicznych. 
Ponadto skarżący wskazuje, że organ wykonawczy w regulaminie zamówień 
publicznych do 30 000 Euro nie zawarł obowiązku zamieszczania na stronach 
Biuletynu Informacji Publicznej zapytania ofertowego w przypadku gdy usługa może 
być świadczona przez wielu wykonawców, a zamówienie nie jest realizowane w 
trybie niezwłocznym, np. w skutek powstałej nagłej potrzeby. 
Według skarżącego, nie upublicznianie zamówień publicznych na stronach Biuletynu 
Informacji Publicznej dotyczy również usług możliwych do oferowania przez organ 
wykonawczy, tj. na usługę: 
1) przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego, 
2) obsługę prawną urzędu, 
3) cateringową, 
4) noclegową i gastronomiczną, 
5) transportową. 
Zarzuty podnoszone przez skarżącego nie znajdują potwierdzenia w faktach. 
Uzasadnienie przedmiotowego projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego zawiera 
szczegółowe wyjaśnienie odnośnie przedstawionych zarzutów. 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z materiałami w przedmiotowej sprawie 
i wyjaśnieniami Przewodniczącego Zarządu Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt 
uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu 
wykonawczego i postanowił wnieść pod obrady X Sesji. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2019 rok. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały sprawie 
zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2019 rok. 
Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 51.096,00 zł i 
dotyczy: 



1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 75411 w wysokości 17.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw 
emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez 
okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłku pogrzebowego, zasiłków 
na zagospodarowanie oraz na wydatki bieżące. 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 80183 w wysokości 9.096,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków 
n a _ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe, zgodnie z ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. 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. 
3. Umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej 
MAZOWZSZE 2019" w rozdziale 92605 w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem 
na remont dachu Mławskiej Hali Sportowej. Po stronie wydatków następuje 
zwiększenie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej na zadania 
bieżące, zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. 
Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 51.096,00 zł 
(per saldo) i dotyczy przesunięć: 
1. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 7.540,00 zł, z przeznaczeniem na 
remont w Starostwie Powiatowym w Mławie. Powyższe środki zostały przesunięte w 
ramach środków własnych jednostki. 
2. W rozdziale 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 
Zespołu Szkól Nr 4 w Mławie w wysokości 13.538,00 zł, przeznaczeniem na wypłatę 
odprawy emerytalnej dla pracownika. 
Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne. 
3. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym 
Domu Dziecka Nr 1 w Kowalewie w wysokości 120,00 zł, z przeznaczeniem na 
badania lekarskie dla pracownika. 
4. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym 
Domu Dziecka Nr 3 w Kowalewie w wysokości 2.800,00 zł, z przeznaczeniem na 
zakup żywności dla wychowanków. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 85.409.854,59 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 86.812.899,86 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. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 197/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Powiatu Mławskiego na 2019 rok. 



15. 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 198/2019 w sprawie w sprawie przekazania 
jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów 
1 wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2019. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2019. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 199/2019 w sprawie zmiany harmonogramu 
dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2019. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania 
budżetu powiatu mławskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu przedstawiła informację o przebiegu 
wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informację o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. 
Na dzień 30.06.2019r. planowane dochody ogółem ustalone zostały na poziomie 
85.225.028,59 zł wykazując wzrost w stosunku do planu pierwotnego o 9,76 % . 
Wykonanie dochodów wyniosło 46.709.360,10 zł, co stanowi 54,81 % planu na dzień 
30.06.2019r. 
Dochody bieżące (na plan według stanu na dzień 30.06.2019 r - 76.935.825,58 zł) 
zrealizowano na poziomie 43.116.140,98 zł, co stanowi 56,04 %, dochody majątkowe 
(na plan według stanu na dzień 30.06.2019r - 8.289.203,01 zł) zrealizowano w 
wysokości 3.593.219,12 zł, co stanowi 43,23 % planu. 
Planowane wydatki ogółem na dzień 30.06.2019 r zestawione na kwotę 86.628.073,86 
zł wykazują dynamikę rosnącą w stosunku do planu pierwotnego o 9,56 % . 
Za pierwsze półrocze 2019 r wykonano wydatki ogółem na kwotę 31.425.366,12 zł, 
co stanowi 36,28 % zestawionego planu po dokonanych zmianach. 
Wydatki bieżące planowane na poziomie 75.817.478,25 zł zrealizowano w 41,01 %, 
wydatki majątkowe, na plan 10.810.595,61 zł, wykonano w 3,05%. 
Na planowany deficyt powiatu według stanu na dzień 30.06.2019r /różnica pomiędzy 
dochodami a wydatkami/ w wysokości 1.403.045,27 zł powiat osiągnął nadwyżkę 
budżetową w wysokości 15.283.993,98 zł. 
Przychody ogółem po stronie wykonania na 30.06.2019r dotyczą wolnych środków w 
łącznej kwocie 6.361.449,40 zł na planowane według stanu na dzień 30 06 2019r -
3.394.045,27 zł. 
Po stronie rozchodów budżetu powiatu na planowaną kwotę 1.991.000,00 zł dokonano 
planowanych spłat rat kredytów/ ze środków wolnych/ w łącznej wysokości 
1.191.000,00 zł, co stanowi 59,82 % realizacji planu. 
W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i 
poręczeń powiatu sporządzonego na podstawie jednostkowych sprawozdań 
wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, służb i straży zadłużenie powiatu 
ogółem stanowi kwotę 13.858.000,00 zł i składa się z zadłużenia z tytułu 
zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2018r w latach poprzednich 
pomniejszonych o spłatę poszczególnych rat w I półroczu 2019r (kwota 1.191.000,00 
zł). Według stanu na dzień 30.06.2019r nie występują zobowiązania wymagalne. 
Na planowaną kwotę 371.800,00 zł dotyczącą obsługi długu publicznego /odsetki od 
kredytów/ zapłacono koszty bankowe w kwocie 158.354,42 zł, co stanowi 42,59% 
planu. 
Powiat Mławski według stanu na dzień 30.06.2019r nie udzielał poręczeń i gwarancji. 
Według sprawozdań jednostkowych Rb-28S „Sprawozdanie z wykonania planu 
wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego" na dzień 30.06.2019r 
powiat mławski posiadał zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, zobowiązania 



wobec budżetu / ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych/ w wysokości łącznej 
6.715.025,86 zł. Nie występowały zobowiązania wymagalne. 
Należności wymagalne powiatu z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 30.06.2019 r 
wynoszą 402.011,68 zł i wykazują spadek o 3,67 % w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego. 
Należności wymagalne występują w Zespole Ośrodków Wsparcia, Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym, Starostwie Powiatowym, Powiatowym Zarządzie Dróg, Mławskiej 
Hali Sportowej i dotyczą odpłatności 4 czynszów za najem lokali mieszkalnych przy 
ul. Słowackiego, należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów od 
osób fizycznych, z tytułu zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów 
skarbu państwa w części należnej dla powiatu mławskiego, należności z tytułu 
naliczonej kary dla wykonawcy umowy w Powiatowym Zarządzie Dróg. 
We wszystkich przypadkach dotyczących należności wymagalnych podejmowane są 
działania windykacyjne, łącznie z działaniami komorniczymi i pozwami sądowymi. 
Realizacja dochodów ogółem według stanu na 30.06.2019r stanowi 54,81% planu 
zestawionego na rok 2019 i jest wyższa o 6,89 % w stosunku do analogicznego okresu 
roku ubiegłego. 
Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi 57,31 % i 
w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest o 15,28 % wyższa. 
Realizacja wydatków ogółem według stanu na 30.06.2019 r. wynosi 36,28 %, 
natomiast wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 48,96% i odbywała 
się na podstawie ustalonego miesięcznego harmonogramu wydatków na rok 2019. 
Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 
223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019: 
Gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku oraz ich przeznaczenie odbywa się 
na podstawie Uchwały Rady Powiatu Mławskiego, która określiła trzy jednostki 
budżetowe, które mogą prowadzić działalność określoną w ustawie o systemie 
oświaty w oparciu o wydzielony rachunek. Do tych jednostek należą: 
1. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie, 
2. Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. 
3. Bursa Szkolna w Mławie. 
Stan środków pieniężnych na początek roku we wszystkich jednostkach realizujących 
zadania w formie wyodrębnionego rachunku stanowił prawidłowy stan zerowy. 
Planowane dochody roczne zestawiono na łącznym poziomie 228.905,00 zł, realizacja 
osiągnęła poziom 76.806,70 zł, co stanowi 33,55 %. Na plan wydatków - 228.905,00 
zł jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 64.175,24 zł, co stanowi 28,04% planu 
rocznego. Według stanu na dzień 30.06.2019r jednostki posiadały stan środków na 
rachunkach bankowych w łącznej wysokości 12.631,46 zł. Nie występuje kwota 
należności na koniec okresu sprawozdawczego. 
Realizacja dochodów Budżetu Skarbu Państwa: 
W półroczu 2019 r. zrealizowane dochody wyniosły 811.491,75 zł, co stanowi 70,87% 
należności przypisanych a 88,48 % dochodów planowanych. 
Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku: 
Na dzień 30.06.2019 roku łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej zestawione na lata 2019 - 2022 określały łączną 
wartość 14.442.926,77 z ł, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 3.279.936,80 zł, 
w tym limit na rok 2019 - 1.649.387,83 zł a wydatki inwestycyjne kwotę 
11.162.989,97 zł z limitem środków na rok 2019-7.537.732,97 zł. 
Według stanu na dzień 30.06.2019r wydatki bieżące na przedsięwzięcia zrealizowano 
na kwotę 608.899,57 zł, co stanowi 36,92% zestawionego planu na rok 2019. 



Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 200/2019 w sprawie przedstawienia informacji o 
przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacji o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. 

18. 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 trzydzieste pierwsze posiedzenie 
Zarządu. 

Krystyna Zając 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
02.08.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 31/2019 
z dnia 31.07.2019 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zar/ądu: 

Jerzy Ryszard Rakowski.... 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska Ą....J... 

Witold Okumski //..?. 

Krystyna Zając 

/ 


