
Br. 0022.30.2019 
Protokół Nr 38/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 30 września 2019 roku 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 37/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 37/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 18 września 2019 roku. 

3. Rozpatrzenie wniosku Fundacji Odzyskać Radość w Bogurzynie o wyrażenie zgody na 
wejście na działkę nr 209/14 w miejscowości Bogurzyn gmina Wiśniewo, celem 
wykonania niezbędnych prac wodociągowania nieruchomości budowlanej na działce 
nr 209/15. 
Pan Stanisław Michaluk - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, że Fundacja Odzyskać Radość w Bogurzynie 
zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na wejście na działkę 
nr 209/14 w miejscowości Bogurzyn gmina Wiśniewo, celem wykonania niezbędnych 
prac wodociągowania nieruchomości budowlanej na działce nr 209/15. 
Przedstawił mapę z oznaczonym przebiegiem trasy przyłącza wodociągowego oraz 
miejscem podłączenia do wodociągu będącego własnością Gminy Wiśniewo. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wejście na działkę nr 209/14 w miejscowości 
Bogurzyn gmina Wiśniewo w celu wykonania przyłącza wodociągowego. 

4. Rozpatrzenie wniosku Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Mławie o zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego z tytułu zawarcia 
umowy wieloletniej, której przedmiotem będzie konserwacja zachowawcza obiektów 
(szkiców polowych i map ewidencyjnych będących w zasobie Starostwa Powiatowego 
w Mławie). 
Pan Stanisław Michaluk - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zaciągnięcie 
zobowiązania pieniężnego z tytułu zawarcia umowy wieloletniej z Panią / 

zam. Gdańsk w okresie od października 2019 roku do 29 lutego 2020 roku, 
której przedmiotem będzie konserwacja zachowawcza obiektów (szkiców polowych i 
map ewidencyjnych będących w zasobie Starostwa Powiatowego w Mławie). 
Płatność za wykonanie dzieła, zgodnie z projektem umowy przewidziana jest na 
miesiąc marzec 2020 roku w kwocie 23 185,00 zł brutto. Wyłonienie wykonawcy 
nastąpiło na podstawie rozpoznania cenowego przeprowadzonego w oparciu a art. 4 
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.. 
Szkice polowe miasta Mławy pochodzą z okresu od 1948 roku, a mapy ewidencyjne 
z lat ok. 1945-1965. Materiały te utraciły swoją wartość użytkową, a tym samym 
podlegają uporządkowaniu, zaewidencjonowaniu i przekazaniu do Archiwum 
Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 
14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019r., 
poz. 553 ze zm.) zapewnienie konserwacji materiałów należy do jednostki. W związku 
z powyższym przed przekazaniem do Archiwum materiały te należy poddać 
konserwacji. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie, wyrażając 
zgodę na zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego z tytułu zawarcia umowy wieloletniej 
na konserwację zachowawczą obiektów. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Mławie w imieniu Powiatu Mławskiego do konkursu zamkniętego bez 
podziału na rundy Nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-086/19 o dofinansowanie realizacji 
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 



Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia 
społecznego i wałka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa 
osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie przez Powiatowy Urząd Pracy w 
Mławie w imieniu Powiatu Mławskiego do konkursu zamkniętego bez podziału na 
rundy Nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-086/19 o dofinansowanie realizacji projektu w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podejmując uchwałę Nr 239/2019. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Mławie i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie 
przez Zarząd Powiatu Mławskiego do podejmowania decyzji wiążących, 
reprezentowania, w tym do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
umowy o dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi dokumentami a także 
wykonywania przez nich pozostałych zadań związanych z realizacją projektu: 
„Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych z powiatu mławskiego" ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX 
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja 
społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu. 
Zarząd Powiatu udzielił upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w 
Mławie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie do 
podejmowania decyzji wiążących, reprezentowania, w tym do podpisania wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz umowy o dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi 
dokumentami a także wykonywania przez nich pozostałych zadań związanych z 
realizacją projektu „Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych z 
powiatu mławskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa 
osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podejmując uchwałę 
Nr 240/2019. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Mławie i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie 
przez Zarząd Powiatu Mławskiego do podejmowania decyzji wiążących, 
reprezentowania, w tym do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
umowy o dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi dokumentami a także 
wykonywania przez nich pozostałych zadań związanych z realizacją projektu: 
„Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich 
powiatu mławskiego" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 — 
2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
Zarząd Powiatu udzielił upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w 
Mławie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie do 
podejmowania decyzji wiążących, reprezentowania, w tym do podpisania wniosku 
o dofinansowanie projektu oraz umowy o dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi 
dokumentami a także wykonywania przez nich pozostałych zadań związanych z 
realizacją projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w 
gminach wiejskich powiatu mławskiego" w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX 
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja 



społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, podejmując uchwałę Nr 241/2019. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdów marki 
Volkswagen Golf o nr. rejestracyjnym *" przejętego na rzecz Powiatu 
Mławskiego na podstawie prawomocnego postanowienia z dnia 14 sierpnia 2018 r. 
Sądu Rejonowego w Mławie, sygn. akt: I Ns 212/18. Likwidacja - demontaż nastąpi na 
podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego wystawionego przez firmę zajmującą się 
demontażem pojazdów. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 242/2019. 

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie o przyznanie środków 
finansowych na przeprowadzenie remontu pokrycia dachowego budynku starej sali 
gimnastycznej. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
Pani Aneta Zawadzka - Dyrektor ZS Nr 2 w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o przyznanie środków finansowych na przeprowadzenie remontu pokrycia 
dachowego budynku starej sali gimnastycznej. Łączny koszt remontu szacowany jest 
na kwotę 34 000,00zł. 
Dach pokrywający budynek sali gimnastycznej (100 m2) jest w złym stanie 
technicznym i wymaga gruntownego podłoża betonowego przed położeniem 
wierzchniej papy zgrzewnej. Wymianie podlegają również rynny dachowe wraz 
z rurami spustowymi. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Dyrektor Wydziału Edukacji 
i Zdrowia w przedmiotowej sprawie. Źródłem pokrycia wydatku w wys. 34 000,00zł 
będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu. 

10. Informacja Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie w sprawie udostępnienia Fundacji „Legia 
Soccer Schols" sali gimnastycznej dla dzieci w wieku 3-14 lat zamieszkałych na 
terenie powiatu mławskiego. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
Pani Aneta Zawadzka - Dyrektor ZS Nr 2 w Mławie po wyrażeniu zgody przez zarząd 
Powiatu w dniu 18.09.2019r. przychyla się do prośby Fundacji „Legia Socer Schols" 
na udostępnienie sali gimnastycznej dla dzieci w wieku 3-14 lat zamieszkałych na 
terenie Powiatu Mławskiego Zgodnie z prośbą Fundacji z dnia 16.09.2019r. Zajęcia 
sportowe mogą odbywać się w okresie od 04.10.2019r. do 27.03.2020r. w piątki od 
godziny 17.00 do 19.00 i soboty od 9.00 do 11.00 (pod warunkiem, że nie będą 
kolidowały z zajęciami i uroczystościami ZS Nr 1 i ZS Nr 2). Za udostępnienie sali 
pobierać się będzie opłatę zgodnie z uchwałą Nr 641/2013 Zarządu Powiatu 
Mławskiego z dnia 10.01.2013r. w sprawie zasad ustalania czynszu oraz zasad 
wynajmowania, wydzierżawiania i użyczania na okres do 3 lat. 
Koszt wynajmu sali gimnastycznej (sektor płyty głównej) - 50 zł za 1 godzinę. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Starosty Mławskiego dla Najlepszych 
Maturzystów w 2019 roku zgodnie z „Programem wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mławskiego". 
W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Komisję wniosków o przyznanie 
Nagrody Starosty Mławskiego dla Najlepszego Maturzysty w 2019 roku, zgodnie 
z „Programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 
terenu powiatu mławskiego", Zarząd Powiatu przyznał nagrody następującym osobom: 
1. Karolinie Rejniak - maturzystce z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mławie - 1 000,00 zł; 
2. Arkadiuszowi Kuleszy - maturzyście z Technikum Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w 
Zespole Szkół Nr 1 w Mławie - 1 000,00 zł; 
3. Klaudii Aleksandrze Grabowskiej - maturzystce z Technikum Nr 2 im. Antoniny 
Mrozowskiej w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie - 1 000,00 zł; 



4. Krzysztofowi Aleksandrowiczowi - maturzyście z Technikum Nr 3 w Zespole Szkół 
Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie - 1 000,00 zł; 
5. Julii Nadratowskiej - maturzystce z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 roku w Mławie - 1 000,00 zł. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 243/2019. 

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie o wyrażenie zgody na nieodpłatne 
udostępnienie Miastu Mława hali sportowej I LO w dniu 11 stycznia 2020 roku, celem 
organizacji Koncertu Noworocznego. 
Po zapoznaniu się z treścią wniosku Pana Marka Kiełbińskiego - Dyrektora I LO 
w Mławie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie Miastu Mława 
hali sportowej I LO w dniu 11 stycznia 2020 roku, celem organizacji Koncertu 
Noworocznego. 

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie o dokonanie zwiększenia 
planu dochodów na 2019 rok, a także zwiększenia wydatków w ramach grupy 
paragrafów. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
Pani Ewa Wojtala - Dyrektor Bursy Szkolnej w Mławie zwróciła się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o dokonanie zwiększenia planu dochodów na 2019 rok, a także 
zwiększenia wydatków w ramach grupy paragrafów w sposób określony poniżej: 
- Zmniejszenie Działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85410 -
Internaty i Bursy Szkolne § 4240, § 4410, § 4480, § 4700 - 1498,49 zł 
- Zwiększenie Działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85410 -
Internaty i Bursy Szkolne § 0750, § 0830, § 4210, § 4300 - 38 498,49 zł. 
Podstawą dokonani zwiększenia planu dochodu na rok 2019 są zwiększone dochody z 
usług (§ 0830). W/w środki zostaną wykorzystane na podniesienie standardów 
bezpieczeństwa placówki: 
- § 4300 - opłacenie faktur bieżących za wywóz nieczystości i ścieki, 
- § 4270 - remont instalacji elektrycznej i multimedialnej na 3 piętrze, 
- § 4210 - zakup oświetlenia oraz tapczanów do pomieszczeń przeznaczonych dla 
młodzieży. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki 
na 2019 rok, o które wnioskuje Pani Dyrektor Bursy Szkolnej w Mławie. 

14. Rozpatrzenie wniosku Miejskiego Klubu Sportowego Mławianka o bezpłatne 
udostępnienie miejsca w Bursie Szkolnej w Mławie dla reprezentanta Klubu, który jest 
jednocześnie uczniem mławskiej szkoły średniej. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Wiesława Chrzczona - Prezesa Miejskiego Klubu 
Sportowego Mławianka Zarząd Powiatu wyraził zgodę na bezpłatne udostępnienie 
miejsca w Bursie Szkolnej w Mławie dla i ' > - reprezentanta 
Klubu, który jest jednocześnie uczniem ZS nr 3 w Mławie. 

15. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
• uchwalenia Statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. 
Pani Jolanta Bem - Dyrektor PODN w Mławie przedstawiła projekt uchwały w 
przedmiotowej sprawie. Inicjatywa uchwałodawcza zmierzająca do zmiany Statutu 
wynika z konieczności dostosowania zapisów statutu do nowych regulacji dotyczących 
placówek doskonalenia nauczycieli zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1045). Dlatego też niezbędne jest dokonanie aktualizacji statutu 
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie do zaistniałego stanu 
prawnego. W statucie doprecyzowano szczegółowe cele i zadania placówki oraz 
wskazano na możliwość zatrudnienia nauczycieli - konsultantów i specjalistów 
niebędących nauczycielami. Powierzenia doradcom metodycznym będą wykonywane 
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. PODN będzie zatrudniał doradców 
metodycznych wskazanych przez Kuratora Oświaty. 



Pan Witold Okumski - Członek Zarządu zapytał: 
- z jakich środków będą opłacani konsultanci? 
Pani Jolanta Bem - Dyrektor PODN w Mławie oznajmiła, że konsultanci będą opłacani 
ze środków, które wpływają w ramach zawartych porozumień z jst. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu zapytał o zakres zadań przewidzianych dla 
konsultanta. 
Pani Jolanta Bem - Dyrektor PODN w Mławie oznajmiła, że do konsultantów będzie 
należało pisanie programów, wspieranie doradców metodycznych a także kadry 
kierowniczej Ośrodka. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu zapytał: 
- czy starcza środków (tych które jednostka wypracowuje i które wpływają z 
porozumień z jst.) na pokrycie pełnych kosztów wynagrodzeń dla wszystkich 
pracowników zatrudnionych PODN w Mławie? 
Pani Jolanta Bem - Dyrektor PODN w Mławie poinformowała, że na pokrycie 
kosztów osobowych przeznaczane są środki z porozumień z jst. oraz z wpływu z 
własnych usług, które Ośrodek prowadzi np. szkolenia, konsultacje, porady. Doradcy 
metodyczni byli zatrudniani w ramach środków, jakie jednostka posiadała. Swoją 
ofertę edukacyjną PODN w Mławie kieruje przede wszystkim do jednostek samorządu 
terytorialnego, które podpisały porozumienia na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
W 2019 roku z terenu powiatu mławskiego, tylko 4 samorządy gminne (Gmina 
Wieczfnia Kościelna, Gmina Lipowiec Kościelny, Gmina Dzierzgowo i Gmina 
Szydłowo) podpisały stosowne porozumienia. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu poinformowała, że dwa etaty są 
dofinansowywane w PODN w Mławie. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu zwracając się do Pani Dyrektor PODN w 
poprosił o przygotowanie informacji związanej ze schematem organizacyjnym 
jednostki, wyliczeniem kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz 
wyliczeniem szacunkowych środków z wpływów z porozumień jst. i innych źródeł 
uwzględniając nową organizację pracy wynikającą z przepisów zawartych 
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli. 
Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Pani Dyrektor PODN w Mławie i dyskusji Zarząd 
Powiatu Mławskiego pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały i postanowił 
wnieść pod XI Sesji. 
• zmiany w Statucie Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo 

- Wychowawczych w Kowalewie; 
• zmiany w Statucie Domu Dziecka Nr 4 w Kowalewie; 
• zmiany wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2019 roku. 

Pani Katarzyna Miłobędzka - Z-cy Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 
przedstawiła treść projektów uchwał. 
Zarząd Powiatu Mławskiego pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał 
i postanowił wnieść pod obrady XI Sesji. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych z terenu 
Miasta Mława udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia 
stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych. 
Zarząd Powiatu przyjął treść ogłoszenia o konkursie dla podmiotów leczniczych z 
terenu Miasta Mława udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia 
stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, 
podejmując uchwałę Nr 244/2019. 

17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska o: 
• wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu powiatu 

mławskiego zadania inwestycyjnego pn. „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", poprzez wprowadzenie nakładów 
finansowych z określeniem limitów zobowiązań na lata 2019 - 2021; 

• wprowadzenie zmian w budżecie powiatu mławskiego na rok 2019 dla zadania 
pn.: „Remont drogi powiatowej nr 233IW Podkrajewo - Wiśniewo", poprzez 
zwiększenie po dochodach i wydatkach dotacji z Funduszu Dróg 
Samorządowych o kwotę 1 500 000,00 zł do kwoty 4 000 000,00 zł oraz 
zmniejszenie po stronie wydatków wkładu własnego powiatu mławskiego w 
realizacji zadania o kwotę 1 500 000,00 do kwoty 1 001 845,00 zł.; 

• zdjęcie z budżetu powiatu mławskiego na rok 2019 zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od 
km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo". 

Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o: 

• wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu powiatu 
mławskiego zadania inwestycyjnego pn. „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", poprzez wprowadzenie nakładów 
finansowych z określeniem limitów zobowiązań na lata 2019 - 2021. 
Propozycja limitów zobowiązań na wymienione lata przedstawia się 
następująco: 
- rok 2019 kwota 161 000,00 przyjęta w u budżecie powiatu na rok 2019 dla 
zadania pn. „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 jako część 
zamówienia", które jest rozpoczęciem w 2019 r. realizacji przedmiotowego 
zadania, jest jego częścią i stanowi spójną całość, a za rok 2019 powiat uzyska 
refundację ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 120 000,00 
zł, przy udziale własnym powiatu w kwocie 41 000,00 zł w tym 11 000,00 zł 
koszty niekwalifikowane. 
- rok 2020 kwota 10 000 000,00 zł, na którą składają się poniżej wymienione 
źródła finansowania: 

- środki Funduszu Dróg Samorządowych - 8 000 000,00 zł, 
- środki Gminy Wiśniewo - 386 835,00 zł, 
- środki Gminy Strzegowo - 613 165,00 zł, 
- środki własne powiatu mławskiego - 1 000 000,00 zł. 

- rok 2021 kwota 11 000 000,00 zł, na którą składają się poniżej wymienione 
źródła finansowania: 

- środki Funduszu Dróg Samorządowych - 8 800 000,00 zł, 
- środki Gminy Wiśniewo - 425 520,00 zł, 
- środki Gminy Strzegowo - 674 480,00 zł, 
- środki własne powiatu mławskiego - 1 100 000,00 zł. 

Łączne nakłady finansowe wyniosą: 21 161 000,00 zł. 
• wprowadzenie zmian w budżecie powiatu mławskiego na rok 2019 dla zadania 

pn.: „Remont drogi powiatowej nr 233IW Podkrajewo - Wiśniewo", poprzez 
zwiększenie po dochodach i wydatkach dotacji z Funduszu Dróg 
Samorządowych o kwotę 1 500 000,00 zł do kwoty 4 000 000,00 zł oraz 



zmniejszenie po stronie wydatków wkład własny powiatu mławskiego w 
realizacji zadania o kwotę 1 500 000,00 do kwoty 1 001 845,00 zł. Łączna 
wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 5 001 845,00 zł. Powstałe 
oszczędności w kwocie 1 500 000,00 zł pozostają do dyspozycji Zarządu 
Powiatu Mławskiego. 

• zdjęcie z budżetu powiatu mławskiego na rok 2019 zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od 
km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo". Udział własny 
powiatu na powyższe zadanie w kwocie 40 679,00 zł pozostaje do dyspozycji 
Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Ponadto poinformował, że Powiat Mławski na realizację zadania pn. „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" uzyskał dofinansowanie w kwocie 
16 920 000,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
Rada Powiatu Mławskiego w Uchwale Nr VI/37/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w 
sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. 
„Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie 
dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę 
drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 
10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko" w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych zapewnia o zabezpieczeniu środków finansowych w 
budżecie Powiatu Mławskiego na lata 2019-2021 jako wkład własny, po 
zakwalifikowaniu do dofinansowania przez Wojewodę Mazowieckiego powyższego 
zadania inwestycyjnego. 
Zmiana w zadaniu pn.: „Remont drogi powiatowej nr 233IW Podkrajewo -
Wiśniewo", spowodowana jest wyższym dofinansowaniem ze strony Funduszu Dróg 
Samorządowych w kwocie 4 000 000,00. W budżecie powiatu przyjęto 
dofinansowanie na poziomie 2 500 000,00 zł. 

Zdjęcie z budżetu powiatu mławskiego na rok 2019 zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 
6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo", związane jest z tym iż Powiat 
Mławski nie uzyskał na to zadanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 
na rok 2019 i złożył ponownie wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o 
dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie powyższych zmian, o które wnioskuje 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska. 

18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
o zabezpieczenie środków finansowych na 2019 rok na realizację zadania pn. „Remont 
pomieszczeń po Wydziale Komunikacji w celu przystosowania dla potrzeb Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 9 wraz 
z malowaniem elewacji budynku". 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na 
2019 rok na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń po Wydziale Komunikacji w 
celu przystosowania dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie 
przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 9 wraz z malowaniem elewacji budynku"(wartość 
brutto 159.100,50 zł) oraz opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej na 
w/w zadanie, uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. p. pożarowych (wartość 3 500,00 zł 
brutto). 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. Źródłem 
pokrycia wydatku będą środki pochodzące z wpływów z podatku dochodowego od 
osób prawnych CIT oraz z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 



Wyłonienie wykonawcy nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2018 Starosty 
Mławskiego z dnia 31.12.2018r. 

19. Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji Wójta Gminy Strzegowo o 
warunkach zabudowy - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nr ewid. 
działki 250/1 Rydzyn Szlachecki. 

20. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie rozpatrzenia 
petycji dot. wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że w dniu 31 lipca 
2019 roku do Rady Powiatu Mławskiego za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (mailem) wpłynęła petycja w interesie publicznym wniesiona przez 
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy 
0 wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pt. „Korupcja 
Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach 
powszechnych". 
W uzupełnieniu złożonej petycji Wnioskodawca w dniu 21 sierpnia 2019 roku wniósł 
sprostowanie, aby regulacje w w/w dokumencie odnosiły się do radnych 
powiatowych, a nie do pracowników starostw powiatowych. 
Petycja wraz z uzupełnieniem została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków 
1 Petycji, która na swym posiedzeniu w dniu 11 września 2019 roku wydała 
negatywną opinię w przedmiotowej sprawie, podejmując uchwałę Nr 4/2019. 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z materiałami w przedmiotowej sprawie i dyskusji 
postanowił nie uwzględnić wniosków zawartych w petycji. Przygotował stosowny 
projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego wraz z uzasadnieniem, który zostanie 
wniesiony pod obrady XI Sesji Rady Powiatu Mławskiego w dniu 17 października 
2019 roku. 

21. Rozpatrzenie wniosku Kierownika Biura Rady Powiatu o dokonanie przeniesienia 
środków finansowych w planie finansowym na 2019 rok między paragrafami 
w ramach działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75019 - Rady powiatów. 
Pani Joanna Marcinkowska - Kierownik Biura Rady Powiatu zwróciła się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesienia środków finansowych 
w planie finansowym na 2019 rok między paragrafami w ramach działu 750 -
Administracja publiczna, rozdziału 75019 - Rady powiatów, w następujący sposób: 
• zmniejszenie środków finansowych w: 
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 700,00 zł, 
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 4 300,00 zł, 
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 
kwotę 991,00 zł, 
• zwiększenie środków finansowych w: 
- § 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 991,00 zł, 
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 8 000,00 zł, 
Przesunięte środki planuje się przeznaczyć na zakup termosów do sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Mławie oraz zakup, dostawę i montaż dwóch 
klimatyzatorów do Gabinetu Przewodniczącego Rady Powiatu, gdzie odbywają się 
posiedzenia komisji oraz Biura Rady Powiatu. 
W okresie letnim, gdy temperatura w biurach na II piętrze budynku dochodzi 34-35°C 
praca jest bardzo wyczerpująca. Klimatyzatory zagwarantują komfort pracy podczas 
letnich upałów, a także podniosą funkcjonalność biura. 
Szacowany koszt związany z zakupem, dostawą i montażem klimatyzatorów wynosi 
ok. 11 400,00zł. 
Szacowany koszt zakupu 25 szt. termosów wynosi 1 000,00zł. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu uważa, że do tematu winno się podejść 
kompleksowo i zapewnić klimatyzację do wszystkich biur zlokalizowanych na 



II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Mławie. Należy zastanowić się nad 
możliwością sfinansowania tego zadania jeszcze w tym roku lub zaplanować środki 
finansowe na ten cel w budżecie roku 2020. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że planuje się 
przeniesienie Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska do nowego budynku 
przy ul. Wyspiańskiego 8A. Wymaga to wniesienia wkładu finansowego na 
wyposażenie (zakup mebli biurowych i montaż klimatyzacji). 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek, wyrażając zgodę na dokonanie w/w 
zmian w planie finansowym na 2019 rok w ramach działu 750 - Administracja 
publiczna, rozdziału 75019 - Rady powiatów. 

22. Rozpatrzenie wniosku Sekretarza Powiatu o zwiększenie dochodów i wydatków 
w budżecie Powiatu Mławskiego na 2019 rok w kwocie 28.000,00zł brutto (Dział 750 
- Administracja publiczna, Rozdział 75020 § 4300 - Zakup usług pozostałych) 
w związku z wykonaniem monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego 
w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Władysława Stanisława 
Reymonta 6 oraz budynku Starostwa Powiatowego w Mławie Wydział Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Stary Rynek 10. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że zachodzi potrzeba 
zwiększenia dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Mławskiego na 2019 rok w 
kwocie 28.000,00zł brutto (Dział 750 - Administracja publiczna, Rozdział 75020 
§ 4300 - Zakup usług pozostałych). Powyższe środki zostaną przekazane na podstawie 
zawartej umowy Prewencyjnej z Powszechnym zakładem Ubezpieczeń Spółką 
Akcyjną z siedziba w Warszawie, ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa PZU SA w 
ramach funkcjonowania funduszu prewencyjnego. Kwota ta zostanie przeznaczona na 
realizację zamówienia publicznego, obejmującego: zakup, montaż oraz programowanie 
systemu monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego w budynku Starostwa 
Powiatowego w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 oraz budynku 
Starostwa Powiatowego w Mławie Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przy ul. Stary Rynek 10, celem zapewnienia ochrony mienia oraz 
bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. Termin rozliczenia sposobu wydatkowania 
otrzymanej od PZU SA kwoty jest wyznaczony do dnia 30.12.2019r. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenia dochodów i wydatków w budżecie 
Powiatu Mławskiego na 2019 rok w kwocie 28 000,00zł brutto w ramach Działu 750 -
Administracja publiczna, Rozdziału 75020 § 4300 - Zakup usług pozostałych. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2019 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 245/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Powiatu Mławskiego na 2019 rok. 
Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 73.466,00 zł 
(per saldo) i dotyczy: 
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 70005 w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań 
związanych z gospodarką nieruchomościami. Po stronie wydatków następuje 
zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego 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 71015 w wysokości 14.948,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie 
wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru 
Budowlanego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie 
finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 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 85156 w wysokości 7.018,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków 



na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie 
finansowym Domów Dziecka w Kowalewie na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
4. Korekty Decyzji Wojewody Mazowieckiego sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 85510 w wysokości 3.629,00 zł. Prawidłowe ujęcie dotacji jest w rozdziale 
85508 w ramach realizacji dodatku wychowawczego. 
5. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia dochodów 
i wydatków w wysokości 46.500,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Marszałka 
Województwa Mazowieckiego na projekt pn.: „Modernizacja pracowni informatycznej 
w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie". Udział środków własnych w projekcie 
stanowi kwotę w wysokości 25.520,00 zł. Łączny koszt projektu wynosi 72.020,00 zł. 
Środki własne zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu. 
Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 73.466,00 zł 
(per saldo) i dotyczy przesunięć: 
1. W rozdziale 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 
Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki 
bieżące jednostki. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu. 
2. W rozdziale 80102, 80105, 80111, 80134, 85403 i 85404 następuje przesunięcie 
środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w 
wysokości 317.672,18 zł, związanych z likwidacją gimnazjów i ponowne przeliczenie 
uczniów i godzin dydaktycznych nauczycieli w ramach paragrafów dotyczących 
wynagrodzeń osobowych. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków 
własnych jednostki. 
3. W rozdziale 80102, 80105, 80111 i 80134 następuje przesunięcie środków w planie 
finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 14.604,73 zł, 
związanych z likwidacją gimnazjów i ponowne przeliczenie uczniów i godzin 
dydaktycznych nauczycieli w ramach paragrafów bieżących. Powyższe środki zostały 
przesunięte w ramach środków własnych jednostki. 
4. W rozdziale 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 
Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 21.565,62 zł, przeznaczeniem na wypłatę 
odprawy emerytalnej i awans zawodowy nauczycieli. Powyższe środki zostały 
przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 86.113.307,43 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 87.528.852,70 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 
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. 

24. 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 246/2019 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2019. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2019. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 247/2019 w sprawie zmiany harmonogramu 
dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2019. 



26. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego do wystawiania 
faktur V at. 
Zarząd Powiatu upoważnił Pana Marka Kujawę do wystawiania faktur Yat o symbolu: 
1) SP/GKGN/ z tytułu sprzedaży towarów i usług w zakresie: najmu, dzierżawy, 
sprzedaży nieruchomości będących własnością powiatu, _ 
2) SP/BP/GKGN/ z tytułu sprzedaży towarów i usług w zakresie: najmu, dzierżawy, 
sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. 
Pełnomocnictwo zostaje udzielone na okres do dnia zakończenia pełnienia funkcji 
zastępcy dyrektora z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego odwołania z 
zachowaniem formy pisemnej. 
Niniejsze upoważnienie obowiązuje na okres nieobecności Dyrektora Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 247/2019. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zastępcy Dyrektora Wydziału Finansowo-
Budżetowego Starostwa Powiatowego do wystawiania faktur Vat. 
Zarząd Powiatu upoważnił Panią Mariolę Rostkowską do wystawiania faktur Yat 
o symbolu SP/FB/ z tytułu sprzedaży towarów i usług w zakresie: usług pośrednictwa 
pieniężnego - odsetki bankowe. 
Pełnomocnictwo zostaje udzielone na okres do dnia zakończenia pełnienia funkcji 
zastępcy dyrektora z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego odwołania 
z zachowaniem formy pisemnej. 
Niniejsze upoważnienie obowiązuje na okres nieobecności Dyrektora Wydziału 
Finansowo - Budżetowego. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 248/2019. 

28. 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 ósme posiedzenie 
Zarządu. 

Podpisy członków Zarządu 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
01.10.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 38/2019 
z dnia 30.09.2019 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 30 września 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski.. 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski 

Krystyna Zając 



Wyłączono jawność w zakresie danych osobowych ze względu na prywatność osoby 
fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej. 
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. 


