
Br. 0022.30.2019 
Protokół Nr 37/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 18 września 2019 roku 

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

2. Przyj ęcie protokołu Nr 3 6/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 36/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 9 września 2019 roku. 

3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w Mławie o wyrażenie 
zgody na realizację projektu pn. „Mławski Olimpijczyk" i nieodpłatne udostępnienie 
MHS. 
Pan Dariusz Sowiński - Dyrektor Mławskiej Hali Sportowej w Mławie zwrócił się do 
Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na realizację projektu pn. „Mławski 
Olimpijczyk" i nieodpłatne udostępnienie MHS. Projekt przeznaczony jest dla osób 
niepełnosprawnych z terenu miasta Mława, Powiatu Mławskiego oraz okolicznych 
miejscowości. Organizatorem projektu jest Mławska Hala Sportowa. 
Przykładowe dyscypliny ujęte w projekcie to piłka: siatkowa, koszykowa, ręczna, 
nożna, badminton, tenis stołowy, unihokej, gry i zabawy oraz siłownia. 
Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora z pełnym 
przygotowaniem specjalistycznym, zatrudnionym w jednostce. 
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie stosownego oświadczenia. 
Termin realizacji: ustalany corocznie, uwzględniający potrzeby danej grupy. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu zapytał: 
- czy Mławska Hala Sportowa prowadzi zajęcia dla uczniów? 
Pan Dariusz Sowiński - Dyrektor Mławskiej Hali Sportowej w Mławie oznajmił, że 
Mławska Hala Sportowa na co dzień służy uczniom Gimnazjum Nr 2 i Zespołu Szkół 
Nr 3 w Mławie. Uczniowie w/w szkół odbywają na MHS zajęcia w ramach 
wychowania fizycznego. Na czas przerwy wakacyjnej i zimowej MHS przygotowuje 
specjalną ofertę dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat. 
Pani Krystyna Zając - Członek zarządu zapytała: 
- jak często na Mławskiej Hali Sportowej odbywają się imprezy sportowe ? 
Pan Dariusz Sowiński - Dyrektor Mławskiej Hali Sportowej w Mławie stwierdził, że 
Mławska Hala Sportowa jest organizatorem wielu imprez i turniejów sportowych oraz 
widowisk artystycznych. 
W ostatnim czasie na terenie Mławskiej Hali Sportowej odbył się: XIX 
Międzynarodowy Turniej Warcabowy Niepełnosprawnych, III Turniej Siatkówki 
Plażowej o Puchar Radia 7, I Mławski Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt oraz Turniej 
Jazdy na Rolkach. W dniu 21 września 2019 roku odbędzie się Turniej Sportów Walki 
Bitwa Mławska, w dniu 28 września 2019 roku rozegrany zostanie II Turniej 
Koszykarski 5x5 - Mława 2019, natomiast na dzień 5 października 2019 roku 
planowany jest Grand Prix Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora MHS. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu uważa, że dobrym działaniem byłoby 
skierowanie ze strony MHS oferty do uczniów w zakresie sportów halowych. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Dyrektora Mławskiej Hali 
Sportowej, wyrażając zgodę na realizację projektu pn. „Mławski Olimpijczyk" 
i nieodpłatne udostępnienie obiektu. 

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie o dofinansowanie w kwocie 
3000,OOzł na organizację uroczystości „Przekazanie Szkole sztandaru Armii 
Krajowej". 
Po zapoznaniu się z wnioskiem i wyjaśnieniami Pani Urszuli Makowskiej - Dyrektora 
ZS Nr 1 w Mławie Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę w wys. 3.000,OOzł na 



organizację uroczystości „Przekazanie Szkole sztandaru Armii Krajowej". Źródłem 
pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia stanowiska Kierownika 
Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Pani Urszuli Makowskiej — Dyrektora ZS Nr 1 
w Mławie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie stanowiska kierownika 
kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie ul. Zuzanny Morawskiej 
29, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 231/2019. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie, w tym złożenie 
wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. „Kompetencje cyfrowe nauczyciela 
i ucznia" w ramach konkursu grantowego Projekt „Lekcja: Enter", w ramach osi 
priorytetowej III - cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie przez Powiatowy Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, ul. Reymonta 4, 06-500 Mława, reprezentowany 
przez Dyrektora - Jolantę Bem będącym Wnioskodawcą, do konkursu grantowego w 
ramach Projektu „Lekcja: Enter" współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III - cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020. Instytucją organizującą konkurs jest partnerstwo trzech organizacji: 
Fundacja Orange występującą w roli Lidera Partnerstwa, Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie. 
Projekt pn. „Kompetencje cyfrowe nauczyciela i ucznia" planowany jest do realizacji 
przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w okresie od 01 
grudnia 2019 do 30 sierpnia 2020 r. Miejscem realizacji szkoleń i warsztatów będzie 
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie oraz szkoły, w których 
Ośrodek realizował będzie zadania w ramach projektu. 
Szacunkowy budżet projektu będący budżetem zadaniowym, wynosi w ogólnej 
wysokości 373.660,00 zł i w 100 % finansowany jest w ramach środków 
zewnętrznych. 
Projekt „Lekcja: Enter", w ramach którego składany będzie wniosek aplikacyjny, nie 
wymaga od wnioskodawców wniesienia wkładu własnego. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 232/2019. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, ul. Reymonta 4 06-500 
Mława. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Jolancie Bem - Dyrektorowi 
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, ul. Reymonta 4, 06-500 
Mława do dokonywania w imieniu Powiatu Mławskiego czynności związanych 
z aplikowaniem i realizacją projektu pn. „Kompetencje cyfrowe nauczyciela i ucznia" 
w ramach Projektu „Lekcja: Enter" współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III - cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, podejmując uchwałę Nr 233/2019. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu dotyczącego 
modernizacji pracowni informatycznej w I LO im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Mławie, w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni 
Informatycznych i Językowych". 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Mławskiego do realizacji 
projektu złożonego w ramach programu „Mazowiecki Program Dofinansowania 
Pracowni Informatycznych i Językowych dofinansowany z budżetu Województwa 



Mazowieckiego. W ramach projektu Wnioskodawcą jest Powiat Mławski, realizatorem 
-1 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. 
Projekt planowany jest do realizacji w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 
zakończenia zadania tj. do 31.12.2019r. 
Budżet projektu w ogólnej wysokości stanowi wartość nie większą niż 72.020,00 zł. 
Wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 46.500,00 zł. W wyniku 
dofinansowania projektu w powyższej wysokości, budżet projektu wymaga wniesienia 
wkładu własnego w wysokości 25.520,00 zł, stanowiąc jednocześnie 35,43 % budżetu 
projektu. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 234/2019. 

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie o wyrażenie zgody na utworzenie 
i wprowadzenie do planu środków finansowych na realizację Programu ERASMUS+. 
Na wniosek Pani Anety Zawadzkiej - Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na utworzenie i wprowadzenie do planu środków finansowych na 
realizację Programu ERASMUS+ w sposób określony poniżej: 
- zmniejszenie Działu 801, rozdziału 80115 § 4301 - Zakup usług pozostałych 
o kwotę 12.080,06zł; 
- zwiększenie Działu 801, rozdziału 80115 § 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia 
o kwotę 12.080,06zł; 

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOS W w Mławie o przesunięcie środków 
finansowych z realizowanego zadania pn. „Budowa otwartej strefy aktywności wariant 
podstawowy - 1 obiekt przy SOS W w Mławie przy ul. Słowackiego 16" w budżecie 
roku 2019. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
Pani Maria Kazakiewicz - Dyrektor SOS W w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o przesunięcie środków finansowych z realizowanego zadania pn. „Budowa 
otwartej strefy aktywności wariant podstawowy - 1 obiekt przy SOSW w Mławie przy 
ul. Słowackiego 16" w budżecie roku 2019 w następujący sposób: 
- zmniejszenie działu 801, rozdziału 80102 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych - OSA wkład własny o kwotę 700,00zł; 
- zwiększenie działu 801, rozdziału 80102 § 4300 - Zakup usług pozostałych - wydatki 
bieżące o kwotę 700,00zł. 
Na realizację w/w zadania współfinasowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej (FRKF) w ramach programu rozwój małej infrastruktury sportowo -
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 
edycja 2019 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie ma zagwarantowane w 
budżecie środki w wys. 34.820,00 zł, z czego kwota 17.420,00 zł stanowi wkład 
własny. 
Po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu najkorzystniejszej oferty na realizację prac 
inwestycyjnych okazało się, iż nie zostaną wykorzystane wszystkie zaplanowane na ten 
cel środki własne. W ramach oszczędności, które powstały w wyniku przetargu 
jednostka mogłaby sfinansować zakup obowiązkowej tablicy informacyjnej, którą 
należy ustawić niezwłocznie po realizacji inwestycji, według wytycznych dotyczących 
obowiązków informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach programu rozwój 
małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019, a której w ramach posiadanych na 
bieżącą działalność środków jednostka nie jest w stanie jej sfinansować. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek i dokonał zmian o które wnioskuje 
Pani Maria Kazakiewicz - Dyrektor SOSW w Mławie. 



11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doradczej ds. opiniowania wniosków 
o nagrodę Starosty Powiatu Mławskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 
Zarząd Powiatu powołał Komisję doradczą ds. opiniowania wniosków o nagrodę 
Starosty Mławskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze na czas nieokreślony 
w następującym składzie: 
1. Zbigniew Markiewicz 
2. Krystyna Zając 
3. Bożena Tomkiel. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 235/2019. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Patronatem Honorowym 
Starosty Mławskiego XV Kampanii Białych Serc - Europejskiego Solidarnego 
Protestu Przeciwko Narkotykom i Przemocy. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie Patronatem Honorowym Starosty 
Mławskiego XV Kampanii Białych Serc - Europejskiego Solidarnego Protestu 
Przeciwko Narkotykom i Przemocy pod hasłem „ZANIM SIĘ TO STANIE", która 
odbędzie się w dniach 12-25 października 2019 roku. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 236/2019. 

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
0 dokonanie zwiększenia środków na wydatki bieżące na zadanie pn. „Dostawa 
1 montaż jednostki ściennej wewnętrznej klimatyzacji - 1 szt." o wartości ok. 
6.000,00zł w budynku Wydziału Komunikacji w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 8A. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem i wyjaśnieniami Pana Dariusza Makowskiego -
Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Zarząd Powiatu 
przeznaczył kwotę w wys. 6.000,00zł na zakup i montaż wewnętrznej klimatyzacji 
w budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie. Źródłem 
pokrycia wydatku będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu. Wyłonienie wykonawcy 
nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2018 Starosty Mławskiego z dnia 
31.12.2018r.w Mławie 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu poprosił o informację na temat realizacji 
wniosku Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg z dnia 
26 czerwca 2019 roku przyjętego uchwałą Nr 16/2019. 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
poinformował, że w dniu 16 września 2019 roku Komisja składająca się z 
przedstawicieli Zamawiającego i Podwykonawcy zadania pn. „Budowa budynku 
użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi 
budynkami położonymi w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z 
niezbędną infrastrukturą" dokonała szczegółowego przeglądu stanu budynku Wydziału 
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie i ujawniła wady wykonywanych robót 
objętych gwarancją i rękojmią. Ustalono termin usunięcia stwierdzonych wad na dzień 
15 października 2019 roku. 

14. Uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty decyzji o warunkach zabudowy: 
1) Wójta Gminy Radzanów - Budowa budynku składowego (stodoła) wraz ze 

szczelnym bezdopływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz niezbędną 
infrastrukturą techniczną, nr ewid. działki 231 Ratowo; 

2) Wójta Gminy Radzanów - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz 
ze szczelnym bezdopływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, nr ewid. działki 
123/6 Gradzanowo Zbęskie; 

3) Wójta Gminy Strzegowo - Budowa budynku gospodarczo-magazynowego, nr 
ewid. działki 113/3 Prusocin. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2019 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 237/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Powiatu Mławskiego na 2019 rok. 



Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 32 317 56 zł 
per saldo) i dotyczy: 
1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej 
w rozdziale 85508 w wysokości 3.629,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku 
wychowawczego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie 
finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadania bieżące z 
zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjęta decyzją Wojewody. 
2. Wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w 
ogólnej wysokości 35.946,56 zł z zwartych porozumień z Powiatami: Legionowo, 
Białobrzegi Żuromin i Ożarów Mazowiecki w związku z rzeczywistym kosztem 
utrzymania wychowanków, zgodnym z ogłoszonym kosztem utrzymania dzieci w 
poszczególnych powiatach. 
Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 32.317,56 zł 
(per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w w/w pozycji uzasadnienia oraz: 
1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym 
Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 2.082,00 zł, z przeznaczeniem na 
wydatki związane z opłatami za odpady i podatek od środków transportowych. 
Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki. 
2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w wysokości 43.000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie 
środków na szkolenia dla pracowników oraz na zwiększone usługi pocztowe. 
Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki. 
3. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków bieżących w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na 
wydatki bieżące. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu. 
4. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 453,09 zł, 
związanych z wypłatą nagród za zastępstwa funkcjonariuszy przebywających na 
zwolnieniach lekarskich z zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej. 
5. W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 1.044,00 zł, 
związanych ze szkoleniem pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy z 
zadań bieżących, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 
6. W rozdziale 85205 i 85220 następuje przesunięcie środków bieżących w planie 
finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w ogólnej wysokości 10.385,87 
zł, związanych z uzupełniniem środków na opłaty za odpady, zakup materiałów oraz 
nagród dla pracowników. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków 
własnych i zadań z zakresu administracji rządowej. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 86.039.841,43 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 87.455.386,70 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. 

16. 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 238/2019 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2019. 

17. 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 siódme posiedzenie 
Zarządu. 

Podpisy członków Zarządu 

Jerzy Ryszard 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski 

Krystyna Zając ... 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
19.09.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 37/2019 
z dnia 18.09.2019 roku 

Protokół 
z glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 18 września 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski... 

Zbigniew Markiewicz ....... 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski j.j.J: 
Krystyna Zając 


