
Br. 0022.32.2019 
Protokół Nr 41/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 23 października 2019 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył czterdzieste 
pierwsze posiedzenie Zarządu. 
Zaproponował wprowadzenie do porządku dodatkowego punktu: 
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczeń podatku Vat oraz wprowadzenia zasad 
przepływów finansowych z uwzględnieniem mechanizmu podzielnej płatności (split 
payment) w powiecie mławskim i jednostkach organizacyjnych objętych centralizacją 
rozliczeń podatku od towarów i usług. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany 
w porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 40/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 40/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 10 października 2019 roku. 

3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Mławie w sprawie dokonania podziału 
środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród 
specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych 
urzędów pracy, którzy uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności. 
Pan Witold Żerański - Dyrektor PUP w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o dokonanie podziału środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 roku 
kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników 
powiatowych urzędów pracy, którzy uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności: 
- Zwiększenie Działu 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziału 
85333 - powiatowe urzędy pracy §4010 - wynagrodzenia osobowe - 44 200,00 zł. 
W wyniku przeprowadzonej comiesięcznej analizy wykorzystania środków 
finansowych na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej okazało się, że w 
związku z dużą absencją chorobową niektórych pracowników, wygenerowane zostały 
oszczędności na składkach na ubezpieczenia społeczne i funduszu pracy. Oszczędności 
powstają również z tytułu powrotu pracownic z urlopów macierzyńskich. Sporządzona 
analiza wykazała, iż powstałe oszczędności na składkach w pełni zaspokoją 
zapotrzebowanie na nie w związku z przyznaniem nagród specjalnych. 
Nagrody specjalne przyznane zostały w związku z osiągnięciem wysokiego wskaźnika 
efektywności kosztowej, a także docenione zostały również inicjatywy takie jak: 
- pozyskanie dodatkowych środków w roku 2018 na 9 programów aktywizacji dla 
najtrudniejszych grup osób bezrobotnych, w tym na realizację programu specjalnego, 
- przystąpienie w roku 2018 do realizacji 2 projektów konkursowych 
współfinansowanych ze środków unijnych : "Aktywny III profil w powiecie 
mławskim" oraz „Bezrobotni z III profilem aktywni na rynku pracy powiatu 
mławskiego", poprzedzonych analizą lokalnego rynku pracy oraz potrzebą wsparcia 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
- przeprowadzenie szeregu działań promocyjno-informacyjnych nt. oferty PUP 
zarówno dla bezrobotnych jak i pracodawców, w celu zwiększenia zadowolenia i 
poziomu obsługi klientów urzędu, 
- zorganizowanie punktu konsultacyjnego, w którym zarówno osoby bezrobotne jak i 
przedsiębiorcy mogą uzyskać informacje z takich dziedzin jak: ubezpieczenia 
społeczne, podatki prawa pracy, w celu podniesienia jakości obsługi klienta. 



Dzięki temu urząd postrzegany jest jako instytucja przyjazna, która wychodzi poza 
standardowe ramy działania. 
Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Pana Witolda Żerańskiego - Dyrektora PUP 
w Mławie Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. 

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Mławie w sprawie dokonania zmian 
w planie finansowym jednostki na rok 2019. 
Pan Witold Żerański - Dyrektor PUP w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na rok 2019 polegające na 
przesunięciu środków finansowych pomiędzy poszczególnymi paragrafami 
w następujący sposób: 
- Zmniejszenie Działu 853, rozdziału 85333, § 4040, § 4120 - 12 871,83 zł 
- Zwiększenie Działu 853, rozdziału 85333, § 4010, § 4110 - 12 871,83 zł. 
Podobnie jak w latach poprzednich odnotowana została zwiększona absencja 
pracowników związana z pobytem na zwolnieniach chorobowych a także nieobecność 
związana z pobytem pracowników na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich. 
W związku z tym powstają oszczędności na wynagrodzeniach a także składkach na 
ubezpieczeniach społecznych i funduszu pracy. 
Aby prawidłowo realizować zadania zatrudnieni zostali pracownicy na czas 
zastępstwa. Nie na każdym stanowisku można było zorganizować tego rodzaju 
zatrudnienie. Wówczas praca, którą wykonywał pracownik rozdzielona została 
pomiędzy pozostałych pracowników. Tak zorganizowana praca wymaga dodatkowego 
zaangażowania wkładu pracy pozostałych pracowników. Również osoby pracujące w 
ramach zastępstwa należało wdrożyć do pracy na nowym stanowisku pracy. 
Przesunięte środki finansowe planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z 
pochodnymi - zwiększenie okresowego wynagrodzenia w formie premii dla tych 
pracowników, którzy wykonują dodatkowe zadania. 
Zarząd Powiatu dokonał zmian w planie finansowym jednostki na rok 2019, o które 
wnioskuje Pan Witold Żerański - Dyrektor PUP w Mławie. 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
• wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie ze struktur 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie oraz nadania Statutu; 
Pani Urszula Krajewska - Dyrektor PCPR w Mławie poinformowała, że 
Środowiskowy Dom Samopomocy począwszy od roku 2002 funkcjonuje w ramach 
struktury organizacyjnej PCPR w Mławie. Z przepisów ustawy o pomocy społecznej 
z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) wynika, że 
środowiskowe domy samopomocy, należy traktować jako odrębne jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej, nie zaś jako komórki organizacyjne jednostki 
pomocy społecznej. 
Z zapisu art. 5 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1583) wynika, że środowiskowe domy samopomocy działające w strukturach 
innych jednostek organizacyjnych, powstałe przed dniem wejścia w życie tej ustawy, 
mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2019 r. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady Powiatu 
Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XII Sesji. 

• ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Mławskiego na 2020 rok. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował, aby w/w 
podpunkt był rozpatrywany na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę. 



6. Podjęcie uchwały w sprawie II aktualizacji wysokości dotacji dla szkół publicznych 
policealnych dla dorosłych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny łub 
nauki oraz dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w roku 
budżetowym 2019 w Powiecie Mławskim. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że w 
związku z przedstawieniem do dotacji w październiku 2019 r. ucznia Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcącego z wagą P5, którego subwencja przewidziana dla 
samorządu na rok 2019 nie obejmowała, a tym samym metryka subwencji nie 
uwzględniała takiego ucznia, należy dokonać aktualizacji kwoty dotacji 
uwzględniającej takiego ucznia. 
Wysokości miesięcznych kwot dotacji na rok 2019, odpowiadają proporcjonalnie 
równowartości rocznej kwoty subwencji na takiego ucznia, zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie podziału części oświatowej subwencji dla jst na rok 2019. 
Podstawą przeprowadzenia aktualizacji kwot dotacji na uczniów Szkoły Policealnej 
Medycznej „Żak" w Mławie (stacjonarnej) i Szkoły Publicznej Policealnej Opiekun 
Medyczny „Żak" w Mławie (zaocznej), które w roku bazowym na dzień 30.09.2018 r. 
przekazały do SIO stany „0" i rozpoczęły działalność z dniem 01.09.2019 r., jest 
analogiczna sytuacja. 
Ponadto w przypadku aktualizacji dotacji dla Szkół Policealnych dla Dorosłych 
zaocznych, wystąpiła konieczność wyrównania do wartości rocznej kwoty 
przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 
dla jednostki samorządu terytorialnego. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 258/2019 w sprawie II aktualizacji wysokości 
dotacji dla szkół publicznych policealnych dla dorosłych, w których nie jest 
realizowany obowiązek szkolny lub nauki oraz dla szkół niepublicznych o 
uprawnieniach szkół publicznych, w roku budżetowym 2019 w Powiecie Mławskim. 

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOSW w Mławie w sprawie dokonania zmian 
w planie finansowym jednostki na rok 2019, polegającym na zwiększeniu środków na 
paragrafach w ramach grupy paragrafów. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Marii Magdaleny Kozakiewcz -
Dyrektora SOSW w Mławie, którego treść przedstawiła Pani Bożena Tomkiel -
Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia zwiększając plan finansowy jednostki na rok 
2019 o kwotę 2 850,00 zł. 
Przyznane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie pracownika przyuczającego 
się do pracy na stanowisku głównego księgowego od dnia 24.10.2019 do dnia 
01.12.2019. Źródłem pokrycia wydatku będą środki oświatowe. 

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie w sprawie przyznania 
dodatkowych środków finansowych w wys. 1 400,00zł na pokrycie kosztów 
związanych z podróżą służbową dla nauczycieli realizujących indywidualne nauczanie. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
uczennicy szkoły w okresie od dnia 16.09.2019r. do 26.06.2020r. zgodnie z 
posiadanym orzecznictwem o potrzebie indywidualnego nauczania w porozumieniu z 
organem prowadzącym zorganizowane zostało nauczanie indywidualne. Prowadzenie 
zajęć powierzono kilku nauczycielom. Zajęcia prowadzone są w Szydłowie, w miejscu 
zamieszkania uczennicy. Nauczyciel realizując indywidualne nauczanie musi w tym 
celu odbyć podróż służbową. W związku z tym uprawniony jest do zwrotu kosztów 
dojazdów do miejsca zamieszkania uczennicy. Do końca roku szkolnego planowanych 
jest 138 wyjazdów służbowych - koszt jednego wyjazdu to 10,02zł. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. Źródłem 
pokrycia wydatku w wys. 1 400,00zł będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu. 

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie w sprawie dokonania zmian 
w planie finansowym jednostki na rok 2019 pomiędzy paragrafami w ramach grupy 
paragrafów. 



Po zapoznaniu z wnioskiem Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian 
w planie finansowym jednostki na 2019 rok, polegających na zmniejszeniu środków 
w wys. 3 999,93 zł i zwiększeniu w tej samej kwocie pomiędzy paragrafami w ramach 
grupy paragrafów. 
Przesunięte środki jednostka przeznaczy na zakup dwóch komputerów do pracowni 
komputerowej. 

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie w sprawie dokonania zmian w planie 
finansowym jednostki na rok 2019, polegającym na zwiększeniu środków na 
paragrafach w ramach grupy paragrafów. 
Na wniosek Pana Marka Kiełbińskiego - Dyrektora I LO w Mławie Zarząd Powiatu 
zwiększył plan finansowy jednostki na rok 2019 o kwotę 2 850,00 zł. Przyznane środki 
zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia oraz opłatę składek ZUS na 
pracownika przyuczającego się do pracy na stanowisku głównego księgowego od dnia 
24.10.2019 do dnia 01.12.2019. Źródłem pokrycia wydatku będą środki oświatowe. 

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie o wyrażenie zgody na nieodpłatne 
udostępnienie hali sportowej w dniu 7 grudnia 2019 roku celem organizacji imprezy 
Mikołajkowej dla dzieci i przeprowadzenia akcji charytatywnej na rzecz dziecka, który 
choruje na dystrofię mięśniową w związku z pismem Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Marka Kiełbińskiego - Dyrektora 
I LO w Mławie, wyrażając zgodę na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej w dniu 
7 grudnia 2019 roku Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi w celu zorganizowania imprezy 
Mikołajkowej dla dzieci i przeprowadzenia akcji charytatywnej. 

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia o zwiększenie 
środków w wydatkach w planie kursów na II półrocze 2019 roku. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia zwróciła się do 
Zarządu Powiatu z prośbą o zwiększenie środków w wydatkach w planie kursów na 
II półrocze 2019 roku w następujący sposób: 
Dział 801 Rozdział 80117, § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień /umowa między jednostkami samorządu 
terytorialnego (Powiat Żuromiński)/- 16 200,00zł. 
Brak środków wynikł z tytułu większej liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020. 
W kursach będzie uczestniczyło o 36 uczniów więcej niż podana liczba uczniów przez 
szkołę do planu budżetu na rok 2019. 
Zarząd Powiatu zwiększył wydatki w planie kursów na II półrocze 2019 roku o kwotę 
16 200,00zł. Źródłem pokrycia będą środki oświatowe. 

13. Rozpatrzenie wniosku Miejskiego Klubu Sportowego Mławianka o bezpłatne 
udostępnienie Mławskiej Hali Sportowej oraz hali ZS Nr 2 w Mławie w celach 
treningowych dla dzieci z Akademii Piłkarskiej. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Wiesława Chrzczona - Prezesa 
Miejskiego Klubu Sportowego Mławianka. Z obiektów będą korzystali najmłodsi 
adepci futbolu w okresie zimowym. 

14. Rozpatrzenie wniosku Państwowej Szkoły Muzycznej w Mławie w sprawie: 
• udzielenia pomocy w zakupie nagród dla uczestników imprez (XXV Mławski 

Festiwal Muzyki Akordeonowej, IX Ogólnopolski Konkurs Wokalny, XXVI 
Przegląd Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia, XXV 
Przegląd Uczniów Klas Skrzypiec Szkół Muzycznych I stopnia) 
organizowanych w 2020 roku; 

• objęcia w/w imprez patronatem Starosty Mławskiego. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Wilchelma Taraszkiewicza - Dyrektora 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Mławie Zarząd Powiatu uznał, że w budżecie 
powiatu mławskiego na 2020 rok należy zarezerwować środki w wys. 3 500,00zł jako 
pomoc finansowa przy zakupie nagród dla uczestników w/w imprez. 
Współorganizatorem imprez będzie Powiat Mławski. 



15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego 
na 2019 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 259/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Powiatu Mławskiego na 2019 rok. 
Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 6.972,00 zł 
(per saldo) i dotyczy: 
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 75411 w wysokości 19.407,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw 
emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych oraz na wydatki 
bieżące. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym 
Komendy Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z 
zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w 
rozdziale 75411 w wysokości 19.335,00 zł w wyniku powstałych oszczędności na 
paragrafach płacowych. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie 
finansowym Komendy Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy 
celowej w rozdziale 85205 w wysokości 11.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki 
związane 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. 
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 85321 w wysokości 15.800,00 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. 
5. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zmniejszenia dotacji 
celowej w wysokości 20.700,00 zł, w ramach porozumień z powiatami w związku z 
nieprzeprowadzonymi kursami zawodowymi dla uczniów. 
II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 6.972,00 zł 
(per saldo) i dotyczy przesunięć : 
1. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 87,00 zł, w 
związku ze zmianą przepisów o zakładowym funduszu Świadczeń socjalnych. 
Powyższe środki zostały przesunięte w ramach zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej. 
2. W rozdziale 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w wysokości 19.085,00 zł, w ramach promocji powiatu. 
3. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w wysokości 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki 
związane z kosztami sądowymi. 
Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki. 
4. W rozdziale 70005, 71012, 75020 i 75421 następuje przesunięcie środków w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w ogólnej wysokości 678,83 zł, 
związanych ze zmianą przepisów o zakładowym funduszu Świadczeń socjalnych. 
Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki. 
5. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 13.631,10 zł, w 
ramach wydatków bieżących z zadań z zakresu administracji rządowej. 



6. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum 
Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 281,06 zł, w związku ze zmianą 
przepisów o zakładowym funduszu Świadczeń socjalnych. Powyższe środki zostały 
przesunięte w ramach środków własnych jednostki. 
7. W rozdziale 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 229,89 zł, w związku ze zmianą przepisów 
o zakładowym funduszu Świadczeń socjalnych. Powyższe środki zostały przesunięte w 
ramach środków własnych jednostki. 
8. W rozdziale 80142 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 77,11 zł, w 
związku ze zmianą przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 
Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki. 
9. W rozdziale 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 
Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na 
remont łazienki i kanalizacji. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków 
oświatowych. 
10. W rozdziale 80102 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego w Mławie w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na 
brakujące środki na realizację zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu". Powyższe 
środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu. Ponadto w ramach powyższego 
zadania przesunięto środki z dotacji w wysokości 7.063,15 zł między wydatkami 
bieżącymi, celem prawidłowej realizacji zadania. 
11. W rozdziale 80102 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego w Mławie w wysokości 5.150,00 zł, z przeznaczeniem na 
zakup komputera do obsługi księgowej. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy 
ogólnej powiatu. 
12. W rozdziale 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 253,24 zł, w związku ze zmianą przepisów 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Powyższe środki zostały przesunięte w 
ramach środków własnych jednostki. 
13. W rozdziale 80102, 80105, 80134 i 85403 następuje przesunięcie środków w planie 
finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 362,25 zł, w 
związku ze zmianą przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 
Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki. 
14. W rozdziale 85220 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu 
Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 103,52 zł, w związku ze zmianą 
przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz przesunięcie środków 
bieżących w wysokości 403,53 zł w ramach zadań Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Powyższe środki zostały przesunięte w 
ramach środków własnych jednostki. 
15. W rozdziale 85203, 85218, 85508 i 85321 następuje przesunięcie środków w planie 
finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 773,38 
zł, w związku ze zmianą przepisów o zakładowym funduszu Świadczeń socjalnych. 
Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki. 
16. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 10.048,54 zł, w związku z 
nieplanowaną nagrodą jubileuszową. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach 
środków własnych jednostki. 
17. W rozdziale 85410 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Bursy 
Szkolnej w Mławie w wysokości 320,10 zł, w związku ze zmianą przepisów o 
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Powyższe środki zostały przesunięte w 
ramach środków własnych jednostki. 



18. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domów 
Dziecka Nr 1, 2, 3 i 4 w Kowalewie w ogólnej wysokości 1.859,69 zł, w związku ze 
zmianą przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz na wydatki 
bieżące. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki. 
19. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 28.541,29 zł, w związku ze zmianą przepisów 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz na wydatki bieżące. Powyższe 
środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki oraz porozumień. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 87.119.742,58 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 88.807.487,85 zł 
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.687.745,27 zł 
- Przychody budżetu stanowią kwotę 3.678.745,27 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. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji 
0 dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na 
rok 2019. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 260/2019 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2019. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania 
1 przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne 
szczególne usługi na realizację zadania pn. „Świadczenie na rzecz Starostwa 
Powiatowego w Mławie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 
w okresie 01.01.2020r. - 31.12.2021r.". 
Zarząd Powiatu powołał Komisję Przetargową do przygotowania i prowadzenia 
postępowania w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na 
realizację zadania pn. „Świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Mławie usług 
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 01.01.2020r. -
31.12.2021r." w następującym składzie: 
1. Zbigniew Markiewicz - Przewodniczący Komisji 
2. Edyta Wild - Członek Komisji 
3. Agnieszka Araszkiewicz - Członek Komisji 
4. Jolanta Gołębiewska - Sekretarz Komisji. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 261/2019. 
Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym jest Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w zakresie merytorycznym Dyrektor 
Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Lipowiec Kościelny gruntu 
stanowiącego pas drogowy części drogi powiatowej Nr 2303W Turza Mała - Krępa -
Cegielnia Lewicka na terenie Gminy Lipowiec Kościelny. 
Zarząd Powiatu oddał w użyczenie na okres od 23.10.2019 r. do 23.10.2020 r. Gminie 
Lipowiec Kościelny grunt stanowiący pas drogowy części drogi powiatowej Nr 2303W 
Turza Mała - Krępa - Cegielnia Lewicka w miejscowości Cegielnia Lewicka na 
odcinku od km od 9+820 do km 9+880 na terenie Gminy Lipowiec Kościelny. 
Użyczenie gruntu w/w drogi powiatowej nastąpi w celu realizacji przez Gminę 
Lipowiec Kościelny zadania pn. „Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na drogę 
gminną o nr 114". W ramach planowanego zadania będzie wykonany zjazd w km 
9+855 drogi powiatowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 110 



na drogę gminną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 114. Zakres 
robót polegał będzie na ułożeniu kostki brukowej na powierzchni - 50,00 m2. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 262/2019. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu rzeczowo - finansowego bieżącego 
utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Mława na 2019 r. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 263/2019 w sprawie zmiany planu rzeczowo -
finansowego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Mława na 
2019 r. 
W załączniku Nr 1 do Porozumienia - /Plan rzeczowo-finansowy bieżącego utrzymania 
dróg powiatowych w granicach Miasta Mława w 2019 r./ dokonano następujących 
zmian: 
1) w ustępie 1. „Bieżące utrzymanie ulic", zwiększa się kwotę „70 000,00 zł" do kwoty 
„120 000,00 zł". 
2) w ustępie 2. „Zimowe utrzymanie ulic" zwiększa się kwotę „80 000,00 zł" do kwoty 
„83 800,00 zł" 
3) w ustępie 3. „Utrzymywanie zieleni przydrożnej" zwiększa się kwotę „20 000,00 zł" 
do kwoty „38 400,00 zł". 
4) ogólna kwota Porozumienia ulega zwiększeniu i wynosi 372 200,00 zł. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo - finansowym robót na 
drogach powiatowych zamiejskich na 2019 r. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 264/2019 w sprawie zmiany w planie rzeczowo -
finansowym robót na drogach powiatowych zamiejskich na 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 z niewykorzystaniem środków w 
ramach zadań bieżących oraz na podstawie Uchwały Nr XI/77/2019 Rady Powiatu 
Mławskiego z dnia 17.10.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu 
Mławskiego na 2019 r., wprowadzono następujące zmiany: 
- poz. I. „Zarzadzanie siecią drogową (wydatki administracyjne)" zwiększenie o kwotę 
22 000,00 zł do kwoty 305 670,00 zł; 
- poz. II. 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby - Strzegowo na 
odcinku od km 6+147 do km 6+718 w miejscowości Strzegowo" zmniejszenie zadania 
o kwotę 813 561,00 zł do kwoty 0,00 zł; 
- poz. II.3. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JNI 01005632 
na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową" zwiększenie zadania o 
kwotę 133 700,00 zł do kwoty 213 700,00 zł; 
- poz. II.9. „ Zakup ciągnika z zestawem koszącym" zmniejszenie o kwotę 45 000,00 zł 
do kwoty 385 000,00 zł; 
- poz. 11.10. „Zakup hali magazynowej" zmniejszenie o kwotę 22 240,00 zł do kwoty 
137 760,00 zł; 
- poz. 11.11. „Zakup ścinarki poboczy" zmniejszenie o kwotę 66 460,00 zł do kwoty 
243 540,00 zł; 
- w poz. 11.12. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi 
powiatowej Nr 234IW Miączyn-Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne -
Rudowo" o wartości 200 000,00 zł; 
- poz. III. „Bieżące utrzymanie dróg" zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 1 
279 353,03 zł; 
- poz. VI. „Odnowa nawierzchni bitumicznej" zmniejszenie o kwotę 37 000,00 zł do 
kwoty 439 630,00 zł 
- w poz. VII. Remont drogi powiatowej nr 233IW Podkrąjewo-Wiśniewo w kolumnie 
uwagi dokonuje się zmiany źródeł finansowania w brzmieniu: „Środki własne -
218.095zł, środki Ochrony Środowiska-283.750; Pomoc Gminy Wiśniewo-500.000zł, 
dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych: 4.000.000zł". 



Plan rzeczowo-finansowy robót na drogach powiatowych zamiejskich w 2019 r. 
ogółem ulega zmniejszeniu i wynosi: 18 679 609,00 zł. 

21. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Firmy Lewiczyn Sp.zo.o. wyrażenie zgody na 
przedłużenie użyczenia gruntu, będącego pasem dogi powiatowej Nr 2303W Turza 
Mała - Krępa - Cegielnia Lewicka, na odcinku o dł. 20,00m, na którym usytuowany 
jest most na rzece Mławka na okres do 30.11.2019r. 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że Prezes Firmy 
Lewiczyn Sp.zo.o. ponownie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie 
zgody na przedłużenie użyczenia będącego pasem dogi powiatowej Nr 2303W Turza 
Mała - Krępa - Cegielnia Lewicka, na odcinku o dł. 20,00m, na którym usytuowany 
jest most na rzece Mławka na okres do 30.11.2019r. W złożonym piśmie zapewnia, że 
po 20.10.2019r. może rozpocząć prace związane z kompleksowym wzmocnieniem 
obiektu mostowego w miejscowości Lewiczyn. 
Zarząd Powiatu uwzględniając opinię Pana Leszka Ślubowskiego - Dyrektora PZD 
zobowiązał Firmę Lewiczyn Sp.zo.o. do wykonania podwójnego powierzchniowego 
utwardzenia nawierzchni bitumicznej na odcinku od wjazdu na żwirownię do drogi 
wojewódzkiej nr 563 z terminem wykonania do końca lipca 2020 roku. 
W przedmiotowej sprawie zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały Zarządu 
Powiatu Mławskiego. 

22. Zaopiniowanie zadania inwestycyjnego na podstawie art. 1 lb. ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474). 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zadanie inwestycyjne na podstawie art. 1 lb. 
ust. 1 ustawy z dniał 0 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474) -
Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali 
kolejowej E65 w Mławie, Wnioskodawca - Pracownia Projektowa Mosty i Drogi w 
Gdańsku. 
Pani Jolanta Karpińska - Członek Zarządu Powiatu zapytała: 
- czy zostały usunięte wady budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego 
w Mławie ? 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
oznajmił, że 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. Wszystkie wady zostały usunięte. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczeń podatku Vat oraz wprowadzenia zasad 
przepływów finansowych z uwzględnieniem mechanizmu podzielnej płatności (split 
payment) w powiecie mławskim i jednostkach organizacyjnych objętych centralizacją 
rozliczeń podatku od towarów i usług. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu poinformowała, że split payment, czyli 
model podzielonej płatności dotyczy podatku VAT. Powodem wdrożenia takiego 
rozwiązania jest powiększająca się luka podatkowa w VAT. 
Obowiązkowy split payment stosowany będzie od 1 listopada 2019 r. wobec 
sprzedaży usług i towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT w 
sytuacji, gdy wartość brutto transakcji wyniesie powyżej 15.000 zł lub równowartość 
tej kwoty, a sprzedawca i odbiorca są podatnikami YAT. 
Zarząd Powiatu ustalił procedurę rozliczeń podatku Vat oraz wprowadzenia zasad 
przepływów finansowych z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności (split 
payment) w powiecie mławskim i jednostkach organizacyjnych objętych centralizacją 



rozliczeń podatku od towarów i usług, podejmując w tej sprawie uchwałę 
Nr 265/2019. 

24. Sprawy różne. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu zapoznała Zarząd Powiatu z treścią pisma 
Ministerstwa Finansów nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku. 
Planowana na 2019 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych - 17 681 734 zł 
Roczna kwota subwencji ogólnej na 2019 rok - 41 601 903 zł 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 5 247 554 zł 
Część równoważąca subwencji ogólnej - 3 265 611 zł 
Część oświatowa subwencji ogólnej - 33088 73 8 zł 
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 
2018 rok w powiecie - 786 974,12 zł 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął czterdzieste pierwsze posiedzenie 
Zarządu. 

Jerzy Ryszard Rako\ 

Zbigniew Markiewic 

Jolanta Karpińska ... 

Witold Okumski 

Krystyna Zając 

Podpisy członków Za 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
24.10.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 41/2019 
z dnia 23.10.2019 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 
podjętymi na posiedzeniu w dniu 23 października 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski... 

Zbigniew Markiewicz . 

Jolanta Karpińska.... 

Witold Okumski UJ . l . t . . . 

Krystyna Zając 


