
Br. 0022.33.2019 

Protokół Nr 42/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

w dniu 30 października 2019 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył czterdzieste drugie 
posiedzenie Zarządu. 
Zaproponował wprowadzenie do porządku dodatkowego punktu w brzmieniu: 
„Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata do tworzonej Rady Muzeum przy 
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie". 
Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu poprosiła o wprowadzenie do porządku 
obrad dodatkowego punktu w brzmieniu: „Informacja o kwotach dotacji celowych oraz 
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020". 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie powyższych zmian w 
porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 41/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 41/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 23 października 2019 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazaniu pojazdu do stacji demontażu. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 266/2019 w sprawie przekazaniu pojazdu do stacji 
demontażu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2020 roku. 
Pani Edyta Wild- Sekretarz Powiatu zapoznała członków Zarządu Powiatu z treścią 
uchwały. 
Pani Jolanta Karpińska- Członek Zarządu zwróciła uwagę, że zdarzały się przypadki, 
że osoby świadczące pomoc prawną nie przyjeżdżały na wyznaczoną godzinę. 
Pani Edyta Wild - Sekretarz Powiatu poinformowała, że prowadzony jest grafik 
związany z przyjęciem petentów na konkretny dzień i godzinę. 
Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 
zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 
terenie Powiatu Mławskiego w 2020 roku, podejmując uchwałę Nr 267/2019. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2020 roku. 
Zarząd Powiatu ogłosił nabór dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej 
reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania 
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 
zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 
terenie Powiatu Mławskiego w 2020 roku, podejmując uchwałę Nr 268/2019. 



6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania 
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 
zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej łub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 
terenie Powiatu Mławskiego w 2020 roku. 
Zarząd Powiatu powołał komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w 
otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia 
prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu 
Mławskiego w 2020 roku w następującym składzie: 
1) Zbigniew Markiewicz - Przewodniczący Komisji, przedstawiciel Starostwa 
Powiatowego w Mławie, 
2) Edyta Wild - Członek Komisji, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Mławie, 
3) Bożenna Marchel-Potrzuska - Członek Komisji, przedstawiciel Starostwa 
Powiatowego w Mławie, 
4) Bożena Tomkiel - Członek Komisji, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w 
Mławie, 
5) Renata Brodacka - Członek Komisji, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w 
Mławie, 
6) dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie- Członkowie Komisji. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 269/2019. 

7. Rozpatrzenie wniosku Sekretarza Powiatu o dokonanie zmian w planie finansowym na 
2019 rok w ramach działu 750 - Administracja publiczna. 
Pani Edyta Wild - Sekretarz Powiatu zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesienia środków w planie finansowym na rok 
2019 w następujący sposób: 
Zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75020 § 4300 kwoty 29 400,00 zł. 
Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75020 § 4010 kwoty 29 400,00 zł. 
Przeniesione środki zostaną przeznaczone na nieprzewidzianą wcześniej nagrodę 
jubileuszową. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeniesienie środków w planie finansowym na 2019 
rok, o które wnioskuje Pani Edyta Wild - Sekretarz Powiatu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 171/2019 Zarządu Powiatu 
Mławskiego z dnia 19.06.2019 r. w sprawie 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. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 270/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 171/2019 
Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 19.06.2019 r. w sprawie 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. 

9. Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy-
rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nr ewidencyjny działki 10-773, 
Mława. 



10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym jednostki na 2019 rok. 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z treścią wniosku, którego treść 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 w wys. 10 006,10 zł pomiędzy paragrafami. 
Przesunięte środki zostaną przeznaczone na wykonanie blatów pod komputery do 
klasopracowni szkolnej przystosowanej do prowadzenia zajęć z przedmiotów 
zawodowych oraz zakup ekranu do projektora multimedialnego. Pozostałe środki z 
przesunięć pozwolą pokryć planowane wydatki do końca roku budżetowego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 258/2019 Zarządu Powiatu 
Mławskiego z dnia 23.10.2019 r. w sprawie 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. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 271/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 258/2019 
Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 23.10.2019 r. w sprawie 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. 
Wysokość dotacji na ucznia szkół publicznych policealnych zaocznych, w których nie 
jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki w zawodzie technik administracji, 
technik bezpieczeństwa i higieny pracy wynosi 263,72 zł. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej publicznym i niepublicznym szkołom 
prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 
terytorialnego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady Powiatu 
Mławskiego, którego treść przedstawiła Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału 
Edukacji i Zdrowia i postanowił wnieść pod obrady XII Sesji. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2019 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 272/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Powiatu Mławskiego na 2019 rok. 
Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 56.908,40 zł 
(per saldo) i dotyczy: 
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w 
rozdziale 01005 w wysokości 23.000,00 zł gdyż nie wystąpiły potrzeby wykonania 
prac w rozdziale 01005. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w 
planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie z zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziałach 70005, 71012, 75011 i 85321 w ogólnej wysokości 14.034,00 zł z 
przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. 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. 
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 75411 w wysokości 9.230,00 zł na wypłatę 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. 
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w 
rozdziale 80153 w wysokości 1.134,00 zł w wyniku oszczędności związanych z 
zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych. Po stronie wydatków następuje 
zmniejszenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją 
Wojewody. 
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w 
rozdziale 85156 w wysokości 179.860,00 zł w związku z nadwyżką środków 
wynikających ze zmiany liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki 
zdrowotnej. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie 
finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie z zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy 
celowej na zadania własne w rozdziale 85202 w wysokości 38.000,00 zł. 
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. 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. 
7. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w 
rozdziale 85321 w wysokości 168,70 zł w związku z nadwyżką środków 
przeznaczonych na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej. Po stronie 
wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
8. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy 
celowej na zadania własne w rozdziale 85508 w wysokości 62.290,00 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia powiatowych koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej. 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. 
9. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 85510 w wysokości 30.115,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku do 
zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego. Po 
stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
10. Wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo 
Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w 
wysokości 6.414,70 zł z zwartego porozumienia z Powiatem Sierpeckim w związku z 
rzeczywistym kosztem utrzymania wychowanków, zgodnym z ogłoszonym kosztem 
utrzymania dzieci w Dzienniku Urzędowym. 
Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 56.908,40 zł 
(per saldo) i dotyczy przesunięć: 
1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 3.196,32 zł, w związku ze zmianą 
przepisów o zakładowym funduszu Świadczeń socjalnych oraz na opłacenie składki za 



ubezpieczenie mienia. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków 
własnych jednostki. 
2. W rozdziale 80102 i 80120 następuje przesunięcie środków z planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Mławie do planu finansowego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego i I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w ogólnej wysokości 
5.700,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowy zlecenia, 
w ramach środków oświatowych. 
3. W rozdziale 80117, 80130 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie 
finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 3.999,93 zł, z przeznaczeniem 
na zakup komputerów do pracowni. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach 
środków własnych jednostki. 
4. W rozdziale 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 
Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 1.400,00 zł, z przeznaczeniem na dojazd 
do ucznia w związku z nauczaniem indywidualnym. Powyższe środki zostały 
przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu. 
5. W rozdziale 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 1.050,00 zł, 
w związku z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Powyższe środki zostały 
przesunięte w ramach środków własnych jednostki. 
6. W rozdziale 80117, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie 
finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 219,76 zł, w związku ze 
zmianą przepisów o zakładowym funduszu Świadczeń socjalnych. Powyższe środki 
zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki. 
7. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum 
Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 292,00 zł, w związku z zakupem 
materiałów w jednostce. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków 
własnych j edno stki. 
8. W rozdziale 80117, 80130 i 80195 następuje przesunięcie środków w planie 
finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 585,03 zł, w związku ze 
zmianą przepisów o zakładowym funduszu Świadczeń socjalnych. Powyższe środki 
zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki. 
9. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w ramach zadań bieżących związanych z 
przesunięciami pomiędzy wynagrodzeniami związanymi z absencją pracowników. 
Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki. 
10. W rozdziale 85295 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie wysokości 698,52 zł, w ramach realizowanego 
projektu pn. „Aktywny III profil w powiecie mławskim" oraz w ramach środków 
własnych w wys. 125,65 zł. związanych z zakończeniem projektu końcową analizą 
merytoryczną, celem prawidłowej realizacji projektu. 
11. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej w Mławie wysokości 97,48 zł, w związku ze zmianą 
przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Powyższe środki zostały 
przesunięte w ramach środków własnych jednostki. 
12. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Centrum 
Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kowalewie 
w wys. 2.234,92 zł, w związku ze zmianą przepisów o zakładowym Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków 
własnych jednostki. 



13. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 211,51 zł w związku ze zmianą przepisów o 
zakładowym funduszu Świadczeń Socjalnych. Powyższe środki zostały przesunięte w 
ramach środków własnych jednostki oraz porozumień. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 87.062.834,18 zł. 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 88.750.579,45 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. 

14. 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 273/2019 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2019. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2019. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 274/2019 w sprawie zmiany harmonogramu 
dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2019. 

16. Podjęcie uchwały dot. zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 61/2019 
z dnia 1.02.2019 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 
organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych 
z realizacją przedsięwzięć. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 275/2019 dotyczącą zmiany Uchwały Zarządu 
Powiatu Mławskiego Nr 61/2019 z dnia 01.02.2019 r. w sprawie przekazania 
uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego (PUP w 
Mławie, ZS Nr 2 w Mławie, ZS Nr 4 w Mławie, PZD w Mławie) w zakresie zaciągania 
zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

17. Podjęcie uchwały dot. zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 62/2019 
z dnia 01.02.2019 r. w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań 
z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania powiatu. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 276/2019 dotyczącą zmiany Uchwały Zarządu 
Powiatu Mławskiego Nr 62/2019 z dnia 1.02.2019 r. w sprawie przekazania 
upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
2019 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu. 

18. Informacja o kwotach z dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2020. 
Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu poinformowała, że w roku 2019 kwota 
dotacji od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej wyniosła 9 620 640,00 zł, natomiast na rok 2020 przeznaczona jest kwota 
9 276 714,00 zł. 

19. Prace nad projektem budżetu powiatu mławskiego na 2020 rok w zakresie oświaty. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu przedstawiła materiały planistyczne 
na 2020 rok złożone przez jednostki oświatowe, celem zapoznania się i wniesienia 
uwag. 
Zarząd Powiatu dokonał szczegółowej analizy wszystkich materiałów planistycznych 
na 2020 rok złożonych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. 



20. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata do tworzonej Rady Muzeum przy 
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. 
Zarząd Powiatu wskazał jako kandydata do tworzonej Rady Muzeum przy Muzeum 
Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie Panią Edytę Wild - Sekretarz Powiatu Mławskiego, 
podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 277/2019. 

21. 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 czterdzieste drugie posiedzenie 
Zarządu. 

Podpi i-i-*— •-> 

Sporządziła: 
Adriana Pełkowska 
04.10.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 42/2019 
z dnia 30.10.2019 roku 

Protokół 
z glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 
podjętymi na posiedzeniu w dniu 30 października 2019 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz . 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski 

Krystyna Zając .. 


