
Br.0022.25.2019 

Protokół Nr 32/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

w dniu 7 sierpnia 2019 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył trzydzieste drugie 
posiedzenie Zarządu. 
Zaproponował wprowadzenie do porządku dodatkowego punktu: Ustosunkowanie się 
do propozycji ZNP dot. Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki 
wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 31/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 31/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 31 lipca 2019 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu. 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wyjaśnieniami Pana 
Jana Chodziutko - Dyrektora Wydziału Komunikacji wyraził zgodę na przekazanie do 
stacji demontażu pojazdów marki: 
a) Toyota Avensis przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie 
prawomocnego postanowienia z dnia 5 kwietnia 2019 r. Sądu Rejonowego w Mławie, 
sygn. akt: I N s 65/19, 
b) Fiat Seicento o nr. rejestracyjnym przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na 
podstawie prawomocnego postanowienia z dnia 1 czerwca 2019 r. Sądu Rejonowego 
w Mławie, sygn. akt: I Ns 66/19, 
c) Zipp Wangye przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie 
prawomocnego postanowienia z dnia 8 czerwca 2019 r. Sądu Rejonowego w Mławie, 
sygn. akt: INs 93/19, 
d) Audi B-4 Sedan przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie 
prawomocnego postanowienia z dnia 28 czerwca 2019 r. Sądu Rejonowego w 
Mławie, sygn. akt: I Ns 116/19. 
Pojazd Audi B-4 Sedan został stosownie do przepisów art. 130a ust. 2 pkt. Ib ustawy 
Prawo o ruchu drogowym usunięty z drogi na koszt właściciela, ponieważ kierowała 
nim osoba nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania 
pojazdem lub używania pojazdu. 
Pozostałe pojazdy zostały stosownie do przepisów art. 130a ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym usunięte z drogi na koszt właściciela, z uwagi na fakt, iż zostały 
pozostawione w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudniały ruch lub w innych 
sposób zagrażały bezpieczeństwu. 
Komenda Powiatowa Policji powiadomiła właścicieli o możliwościach odebrania 
pojazdów i skutkach ich nieodebrania z parkingu strzeżonego. Do dnia dzisiejszego 
pojazdy nie zostały odebrane. 
Likwidacja - demontaż nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego 
wystawionego przez firmę zajmującą się demontażem pojazdów. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 201/2019. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu Powiatu przypomniał, że na posiedzeniu w 
dniu 26 czerwca 2019 roku Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, 
Transportu i Dróg w celu poprawy lepszej organizacji pracy i warunków obsługi 
klientów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie zawnioskowała 
o zamontowanie klimatyzatora w poczekalni dla klientów, automatu na drzwi 
wejściowych oraz dodatkowego wejścia w sali operacyjnej. 



W związku z powyższym zwrócił się do Pana Jana Chodziutko - Dyrektora Wydziału 
Komunikacji z zapytaniem: 
- czy wnioski Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg 
zostały zrealizowane? 
Ponadto poinformował, że drzwi do archiwum Wydziału Komunikacji są źle 
obsadzone. 
Pan Jan Chodziutko - Dyrektor Wydziału Komunikacji oznajmił, że w następnym 
tygodniu będzie konsultował się z Panem Dyrektorem Wydziału Infrastruktury, 
Rolnictwa i Środowiska w sprawie możliwości realizacji powyższego wniosku. 
W spotkaniu będzie brała udział Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu. 

4. Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił: 

• projekt decyzji Burmistrza Miasta Mława o warunkach zabudowy - Budynek 
mieszkalny wielorodzinny z częścią usługowo-handlową, nr ewid. działki 11-
375/2 Mława; 

• projekty decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójta Gminy 
Strzegowo: 
1) Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV dla rozwiązania 

kolizji z linia WN-110kV Raciąż-Niechodzin (przęsło 59-60), nr ewid. 
działki 295/2 i 294 Giżyn; 

2) Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV dla rozwiązania 
kolizji z linia WN-110kV Raciąż-Niechodzin (przęsło 59-60), nr ewid. 
działki 238 i 237 Giżyn. 

5. Ustosunkowanie się do propozycji ZNP dot. Regulaminu określającego wysokość i 
szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że w 
dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie ze związkami zawodowym odnośnie 
zaopiniowania przygotowanego projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w 
sprawie zmian 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. 
Związek Nauczycielska Polskiego proponuje wprowadzenie następujących zmian 
w w/w Regulaminie: 
1) § 8 ust. 4 pkt 2 zastąpić „mianowanego" na „dyplomowanego"; 
2) § 9 ust. 2, 6, 8 uchylić; 
3) § 10 ust. 4 uchylić; 
4) § 12 ust. 4 uchylić. 
Po zapoznaniu się z zapisami Zarząd Powiatu uwzględnił w/w propozycje ZNP 
i przygotował stosowny projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmian 
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, będący przedmiotem obrad X Sesji. 

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie o dokonanie zmian w planie 
finansowym jednostki na 2019 rok. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
Pani Urszula Makowska - Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie zwróciła się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2019 rok 



pomiędzy poszczególnymi paragrafami w ramach grupy paragrafów w sposób 
określony poniżej: 
- Zmniejszenie - 9 511,75 zł 
Działu 801, rozdziału 80130 § 4170 - 1 469,53zł 
Działu 801, rozdziału 80117 § 4170 - 52,22zł 
Działu 801, rozdziału 80130 § 4240 - 3 176,92zł 
Działu 801, rozdziału 80117 § 4240 - 113,08zł 
Działu 801, rozdziału 80130 § 4360 - 1 158,82zł 
Działu 801, rozdziału 80117 § 4 3 6 0 - 41,18zł 
Działu 801, rozdziału 80130 § 4410 - 3 379,90zł 
Działu 801, rozdziału 80117 § 4410 - 120,10zł 
- Zwiększenie - 9511,75zł 
Działu 801, rozdziału 80130 § 4010 - 1 469,53zł 
Działu 801, rozdziału 80117 § 4010 - 52,22zł 
Działu 801, rozdziału 80130 § 4210 - 7 715,64zł 
Działu 801, rozdziału 80117 § 4210 - 274,36zł 
Przesunięte środki jednostka planuje przeznaczyć na wypłatę nagrody jubileuszowej 
za 20 lat pracy dla księgowej oraz na zakup sprzętu komputerowego do nowej 
pracowni informatycznej. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 
2019 rok, o które wnioskuje Pani Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie. 

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie o dodatkowe środki finansowe 
w kwocie 50 000,00zł na uruchomienie pracowni komputerowej oraz na wymianę 
w pozostałych pracowniach podzespołów. 
Pani Bożena Tomkieł - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
Pani Urszula Makowska - Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie zwróciła się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o dodatkowe środki finansowe w kwocie 50 000,00zł na 
uruchomienie pracowni komputerowej, wymianę w pozostałych pracowniach 
podzespołów. 
W obecnym roku szkolnym zostaną uruchomione trzy oddziały informatyczne (takie 
było zapotrzebowanie wśród młodzieży), ponadto do tej pory nie było żadnej 
wymiany sprzętu od 2009 roku. Obowiązujące standardy do przeprowadzenia 
egzaminu zawodowego wymagają odpowiednich norm sprzętu. Rada Rodziców 
również zadeklarowała pomoc finansową. 
Zarząd Powiatu postanowił podjąć decyzje w przedmiotowej sprawie w terminie 
późniejszym, po dokonaniu analizy finansowej w zakresie oświaty. 

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie o dodatkowe środki w wys. 
15 584,00zł na odprawę 6-miesięczną dla nauczyciela przedmiotów zawodowych 
(elektrycznych) z tytułu braku godzin do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu 
pracy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Urszuli Makowskiej - Dyrektora 
ZS Nr 1 w Mławie. Na powyższy ceł przyznał środki finansowe w wys. 15 584,00zł. 
Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu. 

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie o wyrażenie zgody na podpisanie 
z PUP w Mławie umowy na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej 
z miesięcznym zobowiązaniem zatrudnienia na rok 2020 na stanowisku pomoc 
administracyjna. 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z treścią wniosku Pana Marka Kiełbińskiego -
Dyrektora I LO w Mławie wyraził zgodę na podpisanie z PUP w Mławie umowy na 
zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej z miesięcznym zobowiązaniem 
zatrudnienia na rok 2020 na stanowisku pomoc administracyjna. Zorganizowanie 
stażu jest niezbędne z uwagi na zwiększenie obowiązków służbowych i zadań 
wynikających z podwójnego naboru uczniów na rok szkolny 2019/2020. 



10. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego; 
• zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady Powiatu 
Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady X Sesji. 

11. Sprawy różne. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że na spotkaniu 
z Panem Sylwestrem Dąbrowskim - Wicewojewodą Mazowieckim otrzymał 
informację, że duża ilość powiatów jest zainteresowana utworzeniem Powiatowego 
Centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Służby Wojewody rozpatrując wnioski będą 
przeprowadzać rozeznanie - czy na terenie danego powiatu jest zapotrzebowanie na 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, czy w środowiskowych domach samopomocy oraz 
domach pomocy społecznej są wolne miejsca. 
Ponadto Pan Przewodniczący Zarządu przypomniał, że w marcu br. zwrócił się do 
Burmistrza Miasta Mława z prośbą o złożenie pisemnej deklaracji o udzieleniu 
pomocy finansowej na realizację inwestycji pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej 
poprzez przebudowę 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 II", jak również o zabezpieczenie środków 
finansowych na wykonanie infrastruktury technicznej tj. oświetlenia, sieci 
wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej. II etap inwestycji obejmuje 
przebudowę części ulicy Tadeusza Kościuszki (od ronda do skrzyżowania z ul. 
Z. Morawskiej) w ciągu drogi powiatowej nr 2370W na terenie Miasta Mława. 
Z uwagi na dużą ilość zaplanowanych inwestycji w Wieloletnim Planie Finansowym 
Miasto Mława nie było zainteresowane udzieleniem pomocy finansowej. 
W związku z drugim naborem wniosków ogłoszonym w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych Starosta Mławski podczas rozmowy z Burmistrzem Miasta Mława 
wrócił do tematu. Burmistrz Miasta Mława zobowiązał się przedstawić temat radnym 
miejskim i udzielić odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął trzydzieste drugie posiedzenie 
Zarządu. 

Podpisy członków Zarz 

Jerzy Ryszard Rakowsk. 

Zbigniew Markiewicz . 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski 

Krystyna Zając 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
08.08.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 32/2019 
z dnia 07.08.2019 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2019 roku 

Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz „p. . 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski 

Krystyna Zając ............(i,^ 


