
Br. 0022.31.2019 
Protokół Nr 40/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 10 października 2019 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył czterdzieste 
posiedzenie Zarządu. 
Zaproponował wprowadzenie do porządku dodatkowego punktu: 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za 
nieruchomości stanowiące dotychczas własność Powiatu Mławskiego, która stała się 
z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany 
w porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 39/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 39/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 7 października 2019 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości 
stanowiące dotychczas własność Powiatu Mławskiego, która stała się z mocy prawa 
własnością Skarbu Państwa. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Mazowiecki 
Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości 
Delegatura Placówka Zamiejscowa w Ciechanowie pismem nr SPNC. 7570.2.1.2019 
z dnia 09.09.2019 r. zwrócił się do Zarządu Powiatu Mławskiego z prośbą o podjęcie 
uchwały bądź złożenie oświadczenia w formie pisemnej, w sprawie zrzeczenia się 
odszkodowania za nieruchomości stanowiące dotychczas własność Powiatu 
Mławskiego, które na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr ZRID 
nr 115/SPEC/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku (znak: WI-II.7820.1.5.2018.AC) 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Budowa drogi S7 Olsztynek 
(S51) - Płońsk (S10) ode. Strzegowo-Pieńki" stała się z mocy prawa własnością Skarbu 
Państwa, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474, z późn. zm.). 
Wskazany powyżej przepis prawa stanowi, iż: „Jeżeli przemawia za tym interes 
społeczny lub gospodarczy Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego 
mogą zrzec się w całości lub w części odszkodowania za nieruchomości, o któiych 
mowa w ust. 4, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie to składa 
się do organu, o którym mowa w ust. 4a". 
Powiat Nidzicki i Powiat Płoński odstąpiły od odszkodowania za nieruchomości 
powiatowe przejęte pod budowę drogi S7. 
Zarząd Powiatu zrzekł się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące 
dotychczas własność Powiatu Mławskiego (13 działek o łącznej powierzchni 2,29ha) 
z uwagi na interes społeczny, rozumiany jako interes dotyczący ogółu społeczeństwa 
polegający na poprawie płynności ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa jego 
uczestników wskutek realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S7 Olsztynek 
(S51) - Płońsk (S10) ode. Strzegowo-Pieńki", podejmując uchwałę Nr 254/2019. 

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr Iw Mławie w sprawie przyznania 
dodatkowych środków finansowych na remont dachu. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
pokrycie dachowe w budynku ZS Nr 1 w Mławie jest w złym stanie technicznym 
(stwierdzono liczne rozszczelnienia w miejscach zgrzewów papy). Przenikanie wody 
opadowej do przestrzeni stropodachu powoduje zamakanie izolacji oraz powstawanie 
wykwitów na sufitach w pomieszczeniach szkoły. 



Wartość kosztorysowa robót (położenie blachy trapezowej wraz z dociepleniem 
i obróbkami blacharskimi) wynosi 70 054,27 zł. 
Zarząd Powiatu uznał za zasadne przeprowadzenie remontu dachu w ZS Nr 1 w 
Mławie. Należy podjąć działania celem pozyskania środków z budżetu państwa na 
realizacje przedmiotowego zadania. 

5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w Mławie o dokonanie 
zmian w planie finansowym jednostki na 2019 rok. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że Pan 
Dariusz Sowiński - Dyrektor MHS w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą 
o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2019 rok w związku z brakiem 
części dofinansowania ze strony Miasta Mława na utrzymanie jednostki w ramach 
porozumienia: 
- Zmniejszenie: 
Dział 926 rozdział 92601 § 4040 (własne), §4040 (porozumienie), § 4040 (dopłata 
własna), § 4260 (własne) - 28 541,29zł 
- Zwiększenie: 
Dział 926 rozdział 92601 § 4010 (własne), §4010 (porozumienie), § 4010 (dopłata 
własna), § 4110 (własne), § 4120 (własne) ,§4170 (własne), § 4210 (własne), § 4220 
(własne) - 2 8 541,29zł. 
Przesunięte środki finansowe jednostka planuje przeznaczyć na przeprowadzenie 
okresowych badań lekarskich, sfinansowanie szkoleń pracowników, korektę odpisu na 
ZFSS, a także na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek, wyrażając zgodę na dokonanie zmian 
w planie finansowym jednostki na 2019 rok, o które wnioskuje Pan Dariusz Sowiński -
Dyrektor MHS w Mławie. 

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOSW w Mławie o przyznanie dodatkowych 
środków finansowych na zakup zestawu komputerowego w związku z naborem na 
stanowisko głównej księgowej. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że do 
tej pory księgowa pracowała w dwóch jednostkach, tj. w SOSW w Mławie i I LO 
w Mławie, korzystając z komputera przenośnego zakupionego ze środków I LO. 
Dla nowej księgowej Ośrodek będzie jednym miejscem pracy. W budżecie jednostki 
nie przewidziano takiego zakupu, dlatego Pani Maria Kozakiewicz - Dyrektor SOSW 
w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dodatkowe środki w wys. 
5 150,00zł. 
Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę 5 150,00zł na zakup zestawu komputerowego 
(monitor, jednostka centralna, pakiet Microsoft Office). Źródłem pokrycia wydatku 
będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu. 

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOSW w Mławie o zwiększenie kwoty na realizację 
zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu" oraz dokonanie zmian w planie finansowym 
jednostki na 2019 rok. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
Pani Maria Kozakiewicz - Dyrektor SOSW w Mławie zwróciła się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o zwiększenie kwoty na realizację zadania pn. „Posiłek w szkole i w 
domu" oraz dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2019 rok 
w następujący sposób: 
- Zmniejszenie: 
Dział 801 rozdział 80102 § 4210 - 7 063,15zł 
- Zwiększenie: 
Dział 801 rozdział 80102 § 4300 (środki własne), § 4300 (dotacja) - 17 063,15zł 
Kwota przekazania na realizację w/w zadania wynosiła 30 951,20 zł. Formularz 
cenowo - ofertowy kontrahentów przystępujących do przetargu przekraczał kwotę 
zadania. Najniższa cena robót remontowo-budowlanych to 34 323,15 zł. 



Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie powyższych zmian w planie finansowym 
jednostki na 2019 rok i zwiększył środki w wys. 10 000,00zł na realizację zadania pn. 
„Posiłek w szkole i w domu". Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu 
powiatu. 

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mławie w 
sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki na 2019 rok w celu 
wypłacenia nagrody jubileuszowej. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem, którego treść przedstawiła Pani Bożena Tomkiel -
Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie 
zmian w planie finansowym jednostki na 2019 rok w celu wypłacenia nagrody 
jubileuszowej za 35 lat pracy dla pracownika, który z dniem 01.09.2019 został 
przeniesiony na stanowisko pedagoga w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Mławie. W/w środki nie były planowane w budżecie jednostki na 2019 rok, z uwagi 
na to iż pracownik do 31.08.2019r. był zatrudniony w Miejskim Przedszkolu 
Samorządowym nr 4 w Mławie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Patronatem Honorowym 
Starosty Mławskiego lokalnej kampanii społecznej „Bezpieczni w rodzinie i w szkole". 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym Starosty Mławskiego 
lokalnej kampanii społecznej „Bezpiecznie w rodzinie i w szkole", która odbędzie się 
14 listopada 2019 r. w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie. 
Kampania będzie realizowana w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 255/2019. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy przedłużenia terminu użyczenia na rzecz Firmy 
LEWICZYN Sp. z o.o. gruntu stanowiącego pas drogowy części drogi powiatowej 
Nr 2303W Turza Mała - Krępa - Cegielnia Lewicka na terenie Gminy Lipowiec 
Kościelny. 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że Firma 
LEWICZYN Sp. z o.o. zwróciła się z prośbą o korzystanie z drogi powiatowej 
Nr 2303 w celu przejazdu pojazdów ciężarowych przewożących materiały sypkie -
kruszywa. Warunkiem korzystania z w/w drogi jest jej przystosowanie do ruchu 
ciężkiego tzn. wyremontowanie obiektu mostowego w miejscowości Lewiczyn. 
Remont miałby polegać na podniesieniu nośności konstrukcji mostu oraz ułożeniu 
warstwy ścieralnej przed i za obiektem. Firma LEWICZYN Sp. z o.o. opracowała 
dokumentację związaną z przeprowadzeniem remontu mostu i zwróciła się o jej 
zaopiniowanie. Opinia Dyrektora PZD jest negatywna z uwagi, że nie uwzględniono 
wykonania nakładki z betonu asfaltowego tzw. warstwy ścieralnej. 
Po zapoznaniu się z opinią Pana Leszka Ślubowskiego - Dyrektora PZD w Mławie 
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przedłużenie terminu użyczenia na rzecz Firmy 
LEWICZYN Sp. z o.o. gruntu stanowiącego pas drogowy części drogi powiatowej 
Nr 23 03 W Turza Mała - Krępa - Cegielnia Lewicka na terenie Gminy Lipowiec 
Kościelny, podejmując uchwałę Nr 256/2019. 

11. Przedstawienie informacji o złożonych wnioskach dotyczących ujęcia w projekcie 
budżetu powiatu mławskiego na 2020 rok zadań inwestycyjnych. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przedstawioną przez Pana Leszka 
Ślubowskiego - Dyrektora PZD w Mławie na temat wniosków (złożonych przez 
Komisję Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg, wójtów gmin, 
mieszkańców powiatu oraz Dyrektora PZD w Mławie) dotyczących ujęcia w projekcie 
budżetu powiatu mławskiego na 2020 rok wydatków remontowych, zakupów 
inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych. 



12. Podjęcie uchwały w sprawie terminów opracowania i zakresu szczegółowości 
materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu powiatu mławskiego na 
rok 2020. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 256/2019 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, wysokość 
minimalnej stawki godzinowej wynosi 17,00 zł (Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 10 września 2019r. - Dz.U. z 2019, poz. 1778). 
Na etapie przygotowania materiałów planistycznych limit wynagrodzeń dla 
pracowników samorządowych zwiększa się o kwotę wynikającą ze zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019r, poz. 1778) z uwzględnieniem zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę ( Dz.U. z dnia 19 lipca 2019r poz. 1564). 
Wskaźnik wzrostu limitu wynagrodzeń na rok 2020 zostanie określony przez Zarząd 
Powiatu Mławskiego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020. 
Dla jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 
na podstawie dotacji celowej z budżetu państwa średnioroczny wskaźnik wzrostu 
wynagrodzeń zostanie określony przez Zarząd Powiatu Mławskiego w projekcie 
uchwały budżetowej na rok 2020. 
Na rok 2020 zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 
(projekt przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2019 r i przekazany do 
Sejmu RP) nie planuje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego. 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % sumy 
przewidywanych do wypłaty wynagrodzeń w 2019 r., o których mowa w art. 4 ustawy 
z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników 
jednostek sfery budżetowej (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1872 ze zmian.). 

13. Sprawy 
W punkcie tym nie było wniosków i pytań. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął czterdzieste posiedzenie Zarządu. 

Podpisy członków Zarządu 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
11.10.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 40/2019 
z dnia 10.10.2019 roku 

Protokół 
z glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 
podjętymi na posiedzeniu w dniu 10 października 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz . 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski IbJ.r.Ł'... 

Krystyna Zając ..-r̂  


