
Br.0022.28.2019 
Protokół Nr 35/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 29 sierpnia 2019 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył trzydzieste piąte 
posiedzenie Zarządu i zaproponował wprowadzenie do porządku dodatkowego 
punktu: 
13. Informacja na temat przedstawienia Zarządowi Powiatu Mławskiego informacji 
0 podejmowanych działaniach mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej 
1 kierunkach rozwoju SPZOZ w Mławie. 
Na powyższą zmianę porządku obrad Zarząd Powiatu wyraził zgodę. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 34/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 34/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 21 sierpnia 2019 roku. 

3. Informacja na temat aktualizacji wniosku złożonego do Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie dot. utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 
w Mławie. 
Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Powiat 
Mławski planuje utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 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. 
Program „Centra opiekuńczo - mieszkalne" przewiduje pobyt dzienny lub 
całodobowy dla uczestników Centrum. Wysokość wsparcia finansowego w zakresie 
usług dziennych wynosi nie więcej niż 20 zł za 1 godzinę pobytu na 1 uczestnika 
Programu (maksymalnie 8 godzin), natomiast w zakresie usług całodobowych - nie 
więcej niż 5 OOOzł miesięcznie na uczestnika Programu. 
Przeprowadzone zostało wstępne rozeznanie w kierunku zapotrzebowania na tego 
typu placówkę. Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że 60 osób jest 
zainteresowanych udziałem w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w zakresie usług 
dziennych. Przed podjęciem decyzji dot. utworzenia Centrum Opiekuńczo-
Mieszkalnego Zarząd Powiatu konsultował się z księdzem Stanisławem Jurczukiem, 
który brał udział w pracach przygotowawczych omawianego Programu i posiada 
szeroką wiedzę w tym zakresie. 
Ksiądz Stanisław Jurczuk jest duszpasterzem niepełnosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej, prowadzi również domy rehabilitacyjno-opiekuńcze oraz domy 
pomocy społecznej. 
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił dzisiejszych gości: Panią Irenę 
Milewską - Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie Koło w Mławie oraz Panią Ewę Ronkiewicz - Członka Polskiego 
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Mławie. Obie Panie 
zgłosiły potrzebę utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób 
niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
w zakresie usług całodobowych, wyraziły chęć współpracy i zaproponowały wspólny 
wyjazd do Nidzicy w celu zapoznania się z rozwiązaniami dla osób 
niepełnosprawnych jakie zapewnia Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy prowadzone przez Panią Ewę 
Gałkę. 
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Zdaniem Zarządu Powiatu wprowadzenie usługi całodobowej dla co najmniej 2 osób 
wymagałoby przeprojektowania obiektu, większego nakładu finansowego na etapie 
budowy, a tym samym spowodowałoby to przyjęcie mniejszej liczby osób 
niepełnosprawnych w ramach pobytu dziennego (o co najmniej 10 osób), na który jest 
większe zapotrzebowanie w powiecie. 
Powiat Mławski określając usługę dzienną we składanym wniosku, kierował 
się głównie zgłaszanymi potrzebami ze strony osób niepełnosprawnych, jak 
również przez jednostki prowadzące usługi dla osób niepełnosprawnych. 
Wychodząc naprzeciw zgłoszonym oczekiwaniom Zarząd Powiatu zaproponował 
uruchomienie usługi całodobowego zamieszkania dla osób niepełnosprawnych ze 
znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności dla minimum 4 osób 
w Domu Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień" w Bogurzynie, którego właścicielem 
jest Powiat Mławski a prowadzącym Fundacja „Odzyskać Radość". Usługa zostanie 
zawarta w ogłoszonym na początku 2020 roku przez Zarząd Powiatu Mławskiego 
konkursie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie od dnia 1 marca 
2020 roku do 1 marca 2025 roku. 

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. w związku ze zmianami planu finansowego na 
podstawie Uchwały Nr X/68/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 sierpnia 2019 
roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019 
- Zarząd Powiatu wprowadził następujące zmiany: 
- w 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" - zmiany źródeł finansowania ujęte w kol. 6 
„uwagi" w brzmieniu: „Środki własne: 114 334,00 zł, środki Ochrony Środowiska: 
46 666,00 zł." 
Plan rzeczowo-finansowy ogółem nie ulega zmianie i wynosi: 19 293 170,00 zł. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 212/2019. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie gruntu stanowiącego pas drogowy części drogi 
powiatowej Nr 2328W Turza Mała - Łomia - Mława na terenie Gminy Lipowiec 
Kościelny. 
Zarząd Powiatu oddał w użyczenie na okres od 29.08.2019 r. do 31.10.2019 r. 
Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejonowi 
Drogowemu w Ciechanowie grunt stanowiący pas drogowy części drogi powiatowej 
Nr 2328W relacji Turza Mała - Łomia - Mława oznaczony w ewidencji gruntów jako 
działka Nr 575 na terenie Gminy Lipowiec Kościelny w obrębie nr 12 Parcele 
Łomskie. 
Użyczenie gruntów dróg powiatowych nastąpi w celu realizacji przez Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy w Ciechanowie zadania 
pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Żuromin - Mława w m. Turza Mała na 
odcinku od km 60+792 do km 60+992 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 
nr P2328W relacji Turza Mała Łomia-Mława". 
Zasady, terminy, wzajemne zobowiązania dotyczące zakresu prac, odbioru i 
przekazania majątku zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem 
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Mławskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Mławie a Mazowieckim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie - Rejonem Drogowym w Ciechanowie. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 213/2019. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 
Uchwały Nr III/19/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku 
w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych w obrębie granic Miasta. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady Powiatu 
Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XI Sesji. 

7. Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt decyzji Wójta Gminy Strzegowo 
0 warunkach zabudowy - Dobudowa budynku gospodarczo-garażowego do 
istniejącego budynku mieszkalnego wraz z częściową zmianą konstrukcji dachu, 
nr ewid. działki 74/1 Rudowo. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Marii Magdalenie Kozakiewicz 
Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka 
w Mławie do: 
1) składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Mławskiego w zakresie bieżącej 
działalności kierowanej jednostki, 
2) zaciągania zobowiązań w imieniu powiatu w ramach planu finansowego jednostki, 
3) reprezentowania powiatu przed sądami, organami administracji publicznej, 
organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, 
administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością jednostki. 
Pełnomocnictwo ważne jest na czas pełnienia funkcji dyrektora w/w szkoły lub do 
odwołania. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 214/2019. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Mławskiej Hali 
Sportowej w Mławie. 
Na wniosek Pana Dariusza Sowińskiego - Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej 
w Mławie Zarząd Powiatu ustalił odpłatności za korzystanie z Mławskiej Hali 
Sportowej w Mławie, podejmując uchwałę Nr 215/2019. 
Traci moc uchwała Nr 993/2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 29.06.2018 roku 
w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Mławskiej Hali Sportowej w Mławie. 

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie o wyrażenie zgody na przydzielenie 
łącznie dwóch dodatkowych godzin języka niemieckiego: jednej godziny dla klas IIID 
1 III F (grupa łączona) oraz jednej godziny w klasie II A i II D (grupa łączona). 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
Pan Marek Kiełbiński - Dyrektor I LO w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o wyrażenie zgody na przydzielenie łącznie dwóch dodatkowych godzin 
języka niemieckiego: jednej godziny dla klas IIID i III F (grupa łączona) oraz jednej 
godziny w klasie II A i II D (grupa łączona). 
W latach ubiegłych na wniosek rodziców i uczniów w obecnej klasie III D i III F 
język niemiecki za zgodą Zarządu Powiatu został podzielony na grupy: jedną 
zaawansowaną i dwie początkujące. W roku szkolnym 2019/2020 według planu 
nauczania byłby on realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla klasy. Liczba 
uczniów uczących się języka niemieckiego w stopniu podstawowym przekracza liczbę 
24 Gest 26 uczniów). Po podziale na grupy: początkową i zaawansowaną, należy 
utworzyć 3 grupy: 1 grupa początkująca - 15 uczniów, 2 grupa - 11 uczniów oraz 
grupa zaawansowana - 19 uczniów. W związku z powyższym, potrzebna jest 
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I godzina dodatkowa dla nauczyciela w grupie początkującej, aby można było 
przeprowadzić prawidłowo organizację nauczania. 
Druga potrzeba wynika z podziału na grupy w obecnych klasach II A i II D. Tu 
również w roku ubiegłym język niemiecki został podzielony za zgoda zarządu 
Powiatu na grupy: początkująca i zaawansowaną. Problem wynika stąd, że w klasie II 
A język niemiecki 9zgodnie z planem nauczania będzie realizowany w wymiarze 3 
godzin tygodniowo, a w klasie II D w wymiarze 2 godzin tygodniowo (w ubiegłym 
roku był podział 3 godzin dla ówczesnej klasy I A i 3 godziny dla klasy I D). 
W związku z powyższym, potrzebna jest 1 godzina języka niemieckiego dla klasy 
II D, aby można było przeprowadzić prawidłowo organizację nauczania. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Dyrektora I LO w Mławie i wyjaśnieniami Pani 
Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
przydzielenie łącznie dwóch dodatkowych godzin języka niemieckiego. 

11. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Klubu Sportowego „ZAWKRZE MŁAWA" 
dotyczącego zwolnienia w roku szkolnym 2019/2020 trzech uczniów mławskich 
szkół ponadgimnazjalnych z opłaty za pobyt w Bursie Szkolnej. 
Po zapoznaniu się z treścią wniosku Pana Grzegorza Morawskiego - Prezesa Klubu 
Sportowego „ZAWKRZE MŁAWA" Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwolnienie 
w roku szkolnym 2019/2020 trzech uczniów mławskich szkół ponadgimnazjalr^k 
będących jednocześnie członkami sekcji piłki ^atkowej Klubu: 1 ' „ 
i' 0 - . x_ i i . . . ' .. z opłaty za pobyt w Bursie 
Szkolnej. 
Chłopcy pochodzą z rodzin wielodzietnych, wymagających wsparcia finansowego 
w ich codziennej egzystencji. Sportowcy biorą czynny udział w rozgrywkach 
ligowych na szczeblu wojewódzkim oraz różnego rodzaju turniejach i zawodach. 

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie o wyrażenie zgody na dokonanie zmian 
w planie finansowym jednostki na 2019 rok. 
Pani Katarzyna Miłobędzka - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 
poinformowała, że Pani Marlena Watemborska - Dyrektor Centrum 
Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie 
zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w 
planie finansowym jednostki na 2019 rok w sposób określony poniżej: 
- Zmniejszenie działu 855, rozdziału 85510 § 4300 - Pozostałe usługi o kwotę 
60 000,00zł 
- Zwiększenie działu 855, rozdziału 85510 § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne 
o kwotę 60 000,00zł. 
Placówka posiada cztery samochody w tym dwa busy i dwa samochody Fiat DOBLO 
z 2010r. i 2004r., które są wyeksploatowane. Ze względu na konieczność częstych 
wyjazdów do odległych miejscowości z jednym lub dwoma wychowankami 
korzystanie z busu jest nieekonomiczne. Przesunięte środki jednostka planuje 
przeznaczyć na zakup samochodu osobowego. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 
2019 rok i zakup samochodu osobowego. 

13. Informacja na temat przedstawienia Zarządowi Powiatu Mławskiego informacji 
0 podejmowanych działaniach mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej 
1 kierunkach rozwoju SPZOZ w Mławie. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu przypomniał, że w dniu 31 lipca 2019 
roku Zarząd Powiatu Mławskiego zapoznał się z informacją z wykonania 
planu finansowego SPZOZ w Mławie za I półrocze 2019 roku. Działalność zakładu 
na 30.06.2019r. zakończyła się ujemnym wynikiem finansowym. 
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Zaproponował, aby na następnym posiedzeniu Zarząd Powiatu zobowiązał Pana 
Waldemara Rybaka - Dyrektora SPZOZ w Mławie do przedstawienia w październiku 
2019 roku informacji o podejmowanych działaniach mających na celu poprawę 
sytuacji ekonomicznej i kierunkach rozwoju szpitala. 
Zarząd Powiatu uznał propozycję Pana Przewodniczącego Zarządu za słuszną. W/w 
działania powinny być udokumentowane w formie pisemnej i uwzględniać: 
opracowanie i wdrożenie systemu działań mających na celu sukcesywne zmniejszanie 
straty oraz planowane kierunki rozwoju szpitala w tym: realizacja świadczeń 
zdrowotnych, potrzeby remontowe i inwestycyjne, pozyskiwanie dodatkowych 
środków z ogłaszanych programów krajowych i europejskich. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2019 rok 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 216/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Powiatu Mławskiego na 2019 rok. 
Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 172.757,90 zł 
(per saldo) i dotyczy: 
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w 
rozdziale 75045 w wysokości 1.352,00 zł w związku ze zrealizowaniem zadań 
związanych z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji 
wojskowej w 2019 r. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie z zadań bieżących z zakresu 
administracj i rządowej, zgodnie z podj ętą decyzj ą Woj ewody. 
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 75411 w wysokości 5.140,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw 
emerytalnych, nagród jubileuszowych, 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. 
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 75411 w wysokości 87.339,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw 
emerytalnych, rekompensaty za przedłużony czas służby, pomocy mieszkaniowych, 
zasiłku pogrzebowego 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 
administracj i rządowej, zgodnie z podj ętą decyzj ą Woj ewody. 
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 85205 w wysokości 34.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań 
wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Po stronie 
wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków 
Wsparcia w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z 
podjętą decyzją Wojewody. 
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy 
celowej w rozdziale 85321 w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na 
finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. 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. 
6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 85321 w wysokości 1.180,90 zł z przeznaczeniem na finansowanie 
działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na pokrycie kosztów 
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związanych z wydawaniem legitymacji osobom niepełnosprawnym. 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. 
7. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w 
rozdziale 85595 w wysokości 39.899,00 zł i zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 
85510 w wysokości 75.849,00 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 172.757,90 zł 
(per saldo) i dotyczy w/w przesunięć oraz: 
1. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w wysokości 56.959,80 zł, przeznaczeniem na wypłatę 
planowanych odpraw emerytalnych dla pracowników. Powyższe środki zostały 
przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne. 
2. W rozdziale 75075 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na 
wydatki związane z promocją powiatu. Powyższe środki zostały przesunięte z 
promocji w ramach środków własnych. 
3. W rozdziale 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 9.511,75 zł, przeznaczeniem na wypłatę 
nagrody jubileuszowej dla pracownika oraz na zakup sprzętu informatycznego do 
nowej pracowni informatycznej. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach 
środków własnych jednostki. 
4. W rozdziale 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 
Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 15.584,00 zł, przeznaczeniem na wypłatę 
odprawy emerytalnej dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy 
celowej na odprawy emerytalne. 
5. W rozdziale 80120 następuje zwiększenie środków bieżących w planie finansowym 
I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 2.500,00 zł z przeznaczeniem 
na naprawę struktury budynku. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej 
powiatu. 
6. W rozdziale 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 
Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 13.074,00 zł, przeznaczeniem na wypłatę 
odprawy emerytalnej dla pracownika. 
Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne. 
7. W rozdziale 85203, 85218, 85321 i 85508 następuje przesunięcie środków w planie 
finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w ogólnej wysokości 
16.971,39 zł, przeznaczeniem na podróże służbowe, nagrody dla pracowników, zakup 
usług pozostałych oraz uzupełnieni środków na ZFŚS. Powyższe środki zostały 
przesunięte w ramach środków własnych jednostki. 
8. W rozdziale 85295 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie wysokości 2.048,97 zł, w ramach 
realizowanego projektu pn.: „Aktywny III profil w powiecie mławskim", związanych 
z oszczędnością na zadaniach co pozwoli na objęcie większej liczy osób najbardziej 
oddalonych od rynku pracy. 
9. W rozdziale 85406 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 1.484,00 zł, przeznaczeniem 
na wypłatę awansu zawodowego. 
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Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i 
awanse zawodowe. 
10. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków bieżących w planie 
finansowym Domu Dziecka Nr 4 w Kowalewie w wysokości 530,00 zł, 
z przeznaczeniem na zakup świadczeń zdrowotnych. 
11. W rozdziale 90095 następuje przesunięcie środków bieżących w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 8.000,00 zł, 
z przeznaczeniem na wydatki w ramach środków z ochrony środowiska. 
12. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Mławskiej Hali Sportowej w Mławie w wysokości 33.400,00 zł, z przeznaczeniem na 
prawidłową realizację i rozliczenie środków w ramach wkładu własnego zadania pn.: 
„Remont dachu MHS", zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego o pomocy finansowej. 
13. W dziale 801 w placówkach oświatowych następuje zwiększenie środków na 
podwyżki dla nauczycieli za miesiąc wrzesień w wysokości 158.493,16 zł. Powyższe 
środki zostały przesunięte z działu 801 ze środków oświatowych. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 86.054.788,99 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 87.470.334,26 zł 
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.415.545,27 zł 
- Przychody budżetu stanowią kwotę 3.406.545,27 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. 

15. 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 217/2019 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i 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 218/2019 w sprawie zmiany harmonogramu 
dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2019. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Mławie do wystawiania faktur Vat. 
Zarząd Powiatu upoważnił Panią Marię Magdalenę Kozakiewicz do wystawiania 
faktur Vat, podejmując uchwałę Nr 219/2019. 

18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie o wyrażenie zgody na 
podpisanie umowy najmu pomieszczeń tzw. „Strzelnicy" z Klubem Strzelectwa 
Sportowego „Kaliber" w Mławie. 
Zarząd Powiatu Mławskiego po zapoznaniu się z wnioskiem Pani Urszuli Makowskiej 
- Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie wyraził zgodę na podpisanie umowy najmu 
pomieszczeń piwnicznych tzw. „Strzelnicy" pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 w 
Mławie a Klubem Strzelectwa Sportowego „Kaliber" w Mławie na okres 3 lat, 
podejmując uchwałę Nr 220/2019. 
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19. Sprawy różne. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu oznajmił, że prace przygotowawcze 
w Specjalnym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie związane 
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego przebiegają zgodnie z planem. 
Ponadto Przewodniczący Zarządu poinformował, że od nowego roku szkolnego trzech 
przewoźników zapewni transport pasażerski na terenie powiatu mławskiego. Zgodnie 
ze złożonymi wnioskami wydane zostały zezwolenia na wykonywanie regularnych 
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym dla następujących 
przedsiębiorców: 
1. Bożena Czaplicka, Krzysztof Czaplicki Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób S.C. 

06-300 Przasnysz, Makowska 108; 
2. Andrzej Fabisiak Alł-Mit Automobile, 06-500 Mława, Graniczna 8; 
3. Olsztyński Bus Sp. z. o.o., 10-589 Olsztyn, Plan Konstytucji 3 Maja 2. 
Przewoźnicy zapewniają pasażerom informację o zaplanowanych trasach i sposobie 
sprzedaży biletów. Przedsiębiorcy zadeklarowali, że wszelkich informacji 
dotyczących między innymi rozkładów oraz dystrybucji i cen biletów udzielać będą 
osobiście w siedzibie firmy, telefonicznie i mailowo. 
W/w informacja zostanie upubliczniona w mediach i Stornie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Mławie. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął trzydzieste piąte posiedzenie 
Zarządu. 

Podpisy członków Zarządu 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
30.08.2019 r. 
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Załącznik do Protokołu Nr 35/2019 
z dnia 29.08.2019 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz .-

Jolanta Karpińska (/.[. 

Witold Okumski /Air./' ' • r 

Krystyna Zając . 



Wyłączono jawność w zakresie danych osobowych ze względu na prywatność osoby 

publicznej" P a r t 5 ^ 2 ^ Z d n i a ° 6 - 0 9 - 2 0 0 1 r ' ° d 0 S t ^ e d 0 

Wyłączenie dokonano zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 
Starosty Mławskiego z dn. 27.10.2016 r. 
Jawność wyłączyła Joanna Marcinkowska - Kierownik Biura Rady Powiatu Mławskiego 


