
Br. 0022.31.2019 
Protokół Nr 39/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 7 października 2019 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył trzydzieste dziewiąte 
posiedzenie Zarządu. 
Zaproponował wprowadzenie do porządku dodatkowych dwóch punktów: 
3. Rozpatrzenie wniosku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o odstąpienie od 
odszkodowania za nieruchomości powiatowe przejęte pod budowę drogi S7. 
4. Rozpatrzenie wniosku prezesa OSP w Stupsku o dofinansowanie zakupu 
3 kompletów butów strażackich. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie powyższych zmian 
w porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 38/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 38/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 30 września 2019 roku. 

3. Rozpatrzenie wniosku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o odstąpienie od 
odszkodowania za nieruchomości powiatowe (13 działek o łącznej powierzchni 
2,29ha) przejęte pod budowę drogi S7. 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego zobowiązał Pana Stanisława Michaluka - Dyrektora Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do zasięgnięcia informacji, czy 
sąsiednie powiaty (Powiat Nidzicki, Powiat Płoński) odstąpiły od odszkodowania za 
nieruchomości powiatowe przejęte pod budowę drogi S7. 

4. Rozpatrzenie wniosku Prezesa OSP w Stupsku o dofinansowanie zakupu 3 kompletów 
butów strażackich. 
Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Pan Ryszard 
Kącki - Prezes OSP w Stupsku zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą 
o dofinansowanie zakupu 3 kompletów butów strażackich. Zakup butów, których koszt 
wynosi 1 500,00zł podniesie poziom gotowości bojowej i pomoże skompletować dla 
druhów pełne umundurowanie. Ochotnicza Straż Pożarna w Stupsku reprezentując 
Powiat Mławski w 2018 roku wygrała wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze 
w Pruszkowie i w 2019 roku na krajowych zawodach w Polanicy Zdrój zajęła 12 
miejsce. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. 
Pod obrady XII Sesji zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu 
Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stupsk w wysokości 1 
500,00 zł z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stupsku na zakup 
3 kompletów butów strażackich. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji 
celowej. Źródłem pokrycia wydatku będą wolne środki. 

5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie 
o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego do planu wydatków na 2019 rok pn. 
„Wykonanie dokumentacji podziału działek oraz wykup gruntów dla zadania pn. 
Przebudowa mostu na rzece Tamka w miejscowości Dzierzgowo wraz z drogą 
dojazdową". 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
poinformował, że Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wprowadzenie nowego zadania 
inwestycyjnego do planu wydatków na 2019 rok pn. „Wykonanie dokumentacji 
podziału działek oraz wykup gruntów dla zadania pn. Przebudowa mostu na rzece 
Tamka w miejscowości Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową". 
Szacunkowa wartość zadania to kwota 133 700,00zł. 



Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić w/w zadanie inwestycyjne do planu wydatków 
na 2019 rok. Źródłem sfinansowania wydatku inwestycyjnego będą środki, jakie 
pozostały w poszczególnych pozycjach zakupów inwestycyjnych: 
- § 6060 - zakup ciągnika z zestawem koszącym w wys. 45 000,00zł; 
- § 6060 - zakup hali magazynowej w wys. 22 240,00zł; 
- § 6060 - zakup ścinarki poboczy w wys. 66 460,00zł. 

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie 
zmiany limitów na przedsięwzięcia dla zadań w związku z zakończeniem procedur 
przetargowych na wykonanie dokumentacji ujętych w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej: 
- poz. 1.3.2.5 WPF: „Rozbudowa drogi Radzanów-Drzazga"; 
- poz. 1.3.2.6 WPF: „Przebudowa drogi ul. Nowa w Mławie". 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył w/w wniosek, z treścią którego zapoznał Pan 
Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska. 
Limity ogółem na zaplanowane przedsięwzięcia dla Powiatowego Zarządu Dróg 
w Mławie na 2020 rok nie ulegają zmianie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Patronatem Honorowym 
Starosty Mławskiego projektu „Przedsiębiorczo w Youthro" oraz korzystanie 
z wizerunku herbu Powiatu Mławskiego przez Fundację edukacyjno-sportową 
„reGeneracja". 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym Starosty Mławskiego 
projektu „Przedsiębiorczo w Youthro", finansowanego ze środków Komisji 
Europejskiej w ramach Programu ERASMUS + oraz na nieodpłatne wykorzystanie 
przez Fundację edukacyjno-sportową „reGeneracja" w celach promocyjnych 
wizerunku herbu Powiatu Mławskiego, podejmując uchwałę 250/2019. 

8. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Fundacji „Tak dla Rodziny" o pomoc finansową 
w realizacji II Festiwalu Pasji Rodzinnych „Podaruj swój czas". 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że Pan 
Artur Wiśniewski - Prezes Zarządu Fundacji „Tak dla Rodziny" zwrócił się do 
Zarządu Powiatu z prośbą o pomoc finansową w realizacji II Festiwalu Pasji 
Rodzinnych „Podaruj swój czas", który odbędzie się w dniu 20 października 2019 roku 
w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Strzegowie. W koncercie finałowym 
zaprezentują się rodzinne zespoły muzyczne, a na telebimie pojawią się wybrane 
materiały filmowe z rodzinami biorącymi udział w festiwalu. Każda rodzina przybyła 
na koncert otrzyma pamiątkowy gadżet. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Fundacji „Tak dla Rodziny". 
Na powyższy cel przeznaczył kwotę w wys. 2 000,00zł. Źródłem pokrycia wydatku 
będą środki pochodzące z promocji. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 
zadania pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Mławskiego 
w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r". 
Zarząd Powiatu powołał Komisję Przetargową do przygotowania i prowadzenia 
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. 
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Mławskiego w okresie 
od 01.01.2020r. do 31.12.2022r." wnastępującym składzie: 
1. Zbigniew Markiewicz - Przewodniczący Komisji 
2. Edyta Wild - Członek Komisji 
3. Mariola Rostkowska - Członek Komisji 
4. Dariusz Makowski - Członek Komisji 
5. Jolanta Gołębiewska - Sekretarz Komisji. 
Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym jest Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska w zakresie merytorycznym Dyrektor 
Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. 



Zarząd Powiatu w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę 251/2019. 
10. Zapoznanie się z uchwałą Nr 19/2019 Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, 

Transportu i Dróg z dnia 19 września 2019 roku oraz uchwałą Nr 5/2019 Komisji 
Rewizyjnej z dnia 18 września 2019 roku. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że Komisja 
Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg na posiedzeniu w dniu 
19 września 2019 roku jednogłośnie zawnioskowała o ujęcie w projekcie budżetu 
powiatu mławskiego na 2020 rok i zaplanowanie środków finansowych na następujące 
zadania: 
1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej P 2323w 

Szydłowo - Giednia - Żmijewo; 
2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej P 2361W 

Dzierzgowo - Brzozowo Maje; 
3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej P 2355W 

Radzanów - Staroguby; 
4. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej P 2349W 

Stupsk - Strzałkowo - Dunaj; 
5. Remont drogi powiatowej P 234IW Miączyn - Rudowo wraz z przebudową 

skrzyżowania w m. Bońkowo Podleśne; 
6. Opracowanie projektu organizacji ruchu dla transportu ciężkiego na drogach 

powiatowych; 
7. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej P4640W w Szreńsku (ul. 

Budzyń - przy kościele); 
8. Przebudowa mostu o JNI01005632 na rzece Tamce w m. Dzierzgowo wraz 

z drogami dojazdowymi; 
9. Zakup remontera drogowego - patchera dla Powiatowego Zarządu Dróg 

w Mławie; 
10. Zwiększenie nakładów na bieżące utrzymanie dróg; 
11. Zabezpieczenie środków na rozpoczęcie i rozszerzenie programu oczyszczania 

i ścinania poboczy. 
Po zapoznaniu się z w/w uchwałą Zarząd Powiatu postanowił wrócić do tematu przy 
opracowywaniu projektu budżetu powiatu mławskiego na 2020 rok. 
Ponadto oznajmił, że na posiedzeniu w dniu 18 września 2019 roku Komisja 
Rewizyjna w celu poprawy organizacji pracy Wydziału Komunikacji Starostwa 
Powiatowego w Mławie jednogłośnie zawnioskowała o zainstalowanie dodatkowych 
drzwi z sali operacyjnej na korytarz. 
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa 
i Środowiska do zbadania, czy istnieje możliwość techniczna zainstalowania 
dodatkowych drzwi z sali operacyjnej na korytarz. Ponadto postanowił zapoznać się 
z opinią Dyrektora Wydziału Komunikacji w przedmiotowej sprawie. 

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 o dodatkowe środki finansowe na remont 
łazienki w budynku dawnych „Warsztatów szkolnych". 
Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę w wys. 100 000,00zł na remont łazienek 
w budynku dawnych „Warsztatów szkolnych", po zapoznaniu się z ich 
stanem sanitarno-technicznym (ściany, sufity i podłogi z zaciekami, szczelinami 
i ubytkami, płytki zniszczone i popękane, niedrożna kanalizacja). Źródłem pokrycia 
wydatku będą wypracowane środki własne powiatu. 

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym jednostki na 2019 rok polegających na przesunięciu 
środków pomiędzy paragrafami (dot. projektu Programu ERASMUS+). 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z treścią wniosku, który przedstawiła Pani Bożena 
Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia wyraził zgodę na dokonanie zmian 
w planie finansowym jednostki na 2019 rok polegających na przesunięciu środków 



pomiędzy paragrafami (dot. projektu Programu ERASMUS+) nr umowy 2019-1-
PLOl-KAI 02-064295 w sposób następujący: 
- zmniejszenie Działu 801, Rozdziału 80115 § 4301 - 775,00zł 
- zwiększenie Działu 801, Rozdziału 80115 § 3031 - 775,00zł. 
W związku ze wzrostem kursu waluty euro zwiększają się wydatki przeznaczone na 
wypłatę kieszonkowego dla uczestników wyjazdu w ramach realizacji projektu. 

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie 
0 przyznanie pomocy finansowej, przeznaczonej na realizację wystawy czasowej 
„Szopki krakowskie z Muzeum Etnograficznego w Krakowie". 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. Pod obrady 
XII Sesji zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Mława w wysokości 2 000,00 zł 
z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na realizację wystawy 
czasowej „Szopki krakowskie z Muzeum Etnograficznego w Krakowie". Pomoc 
finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej. Źródłem pokrycia będą środki 
oświatowe. 

14. Informacja dotycząca przedłużenia porozumienia z Miastem Mława w sprawie 
powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 
publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mławie. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że w 
dniu 3 października 2019 roku Pani Maria Świtoń - Dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie przesłała pismo informujące o 
przewidywanych wydatkach w związku z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki 
Publicznej na 2020 rok. Ogółem wydatki zostały zestawione na kwotę 65 000,00zł. 
Zarząd Powiatu opowiedział się za zawarciem porozumienia z Miastem Mława na 
2020 rok w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mławie. 
W projekcie budżetu powiatu mławskiego na 2020 rok zostaną zarezerwowane środki 
na realizację w/w zadania. 

15. Zaopiniowanie materiału sesyjnego - Informacja o stanie zadań oświatowych w roku 
szkolnym 2018/2019. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował Informację o stanie zadań oświatowych 
w roku szkolnym 2018/2019, która będzie przedmiotem obrad XI Sesji. 
Informacja zawiera podsumowanie działalności szkół i placówek prowadzonych przez 
Powiat Mławski w roku szkolnym 2018-2019. Zebrane i przedstawione informacje 
dają obraz stanu oświaty w Powiecie Mławskim w zakresie organizacji, kadry 
pedagogicznej, wyposażenia szkół oraz o wynikach sprawdzianów i egzaminów. 
Informacja została przygotowana w oparciu o sprawozdania Systemu Informacji 
Oświatowej (SIO) (stan na 30 września 2018 r.), sprawozdania z wykonania budżetu za 
rok 2018, arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 
Mławski na rok szkolny 2018/2019, analizy egzaminów zewnętrznych 2019 r. 
sporządzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, informację 
organu nadzorującego - Mazowieckiego Kuratora Oświaty, opracowania własne 
Wydziału Edukacji i Zdrowia oraz informacje otrzymane ze szkół i placówek. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2019 rok. 
Zarząd Podjął uchwałę Nr 251/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu 
Mławskiego na 2019 rok. 
Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł 
1 dotyczy: 
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 71015 w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla 
PINB. 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. 
Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł 
(per saldo) i dotyczy przesunięć: 
1. W rozdziale 75019 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w wysokości 8.991,00 zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch 
klimatyzatorów. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych 
jednostki. 
2. W rozdziale 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w wysokości 2.250,00 zł, z przeznaczeniem na kursy 
zawodowe dla uczniów w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie realizowanych w formie 
usługi. 
3. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w Mławie w wysokości 33.500,00 zł, z przeznaczeniem na 
remont pomieszczeń po Wydziale Komunikacji. Powyższe środki zostały przesunięte 
z rezerwy ogólnej powiatu. 
4. W rozdziale 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 
Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 34.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont 
pokrycia dachowego budynku sali gimnastycznej. Powyższe środki zostały przesunięte 
z rezerwy ogólnej powiatu. 
5. W rozdziale 80117, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie 
finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 52.037,93 zł, w związku 
z realizacją zdania wymagającego stosowania specjalnej nauki i metody pracy dla 
dzieci i młodzieży na rok 2019 r. 
6. W rozdziale 80115 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu 
Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 775,00 zł, w ramach realizowanego projektu 
Erasmus+. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 86.128.307,43 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 87.543.852,70 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. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji 
o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na 
rok 2019. 
Zarząd Podjął uchwałę Nr 251/2019 w sprawie przekazania jednostkom budżetowym 
informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania 
budżetu na rok 2019. 

18. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego; 
• zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019; 
• zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu Mławskiego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady Powiatu 
Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XI Sesji. 

19. Sprawy 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu poinformowała, że na następne 
posiedzenie zostanie przygotowany projekt uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego 
w sprawie terminów opracowania i zakresu szczegółowości materiałów planistycznych 
do opracowania projektu budżetu powiatu mławskiego na rok 2020. 



Minimalne wynagrodzenie na rok 2020 stanowi kwotę 2 600,00 zł. Oznacza to wzrost 
wynagrodzenia o 350,00 zł, czyli o 15,6% w stosunku do 2019 roku (obecnie najniższa 
płaca wynosi 2 250,00 zł). Zwiększenia w przyszłym roku płacy minimalnej i 
wyłączenie z niej dodatku stażowego w 2020 roku rodzi duże skutki finansowe dla jst. 
Dodatkowo wzrost płacy minimalnej spowoduje "spłaszczanie wynagrodzeń" 
i doprowadzi do tego, że pracownik obsługi z 20 letnim stażem pracy będzie zarabiał 
więcej niż urzędnik, który ma wyższe wykształcenie i dużą odpowiedzialność, wydając 
decyzje administracyjne. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął trzydzieste dziewiąte posiedzenie 
Zarządu. 

Podpisy członków Zarządu 

Jerzy Ryszard Rakowi 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska .... 

Witold Okumski ...... 

Krystyna Zając 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
0 810.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 39/2019 
z dnia 07.10.2019 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 
podjętymi na posiedzeniu w dniu 7 października 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz .... 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski 

Krystyna Zając 


