
Br. 0022.26.2020 

Protokół Nr 76/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

w dniu 29 lipca 2020 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu otworzył siedemdziesiąte szóste 
posiedzenie Zarządu. 
Poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu w brzmieniu: 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad realizacji projektu „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie zaproponowanej zmiany 
do porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 75/2020 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 23 lipca 2020 roku. 

3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SPZOZ w Mławie w sprawie udzielenia 
upoważnienia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w związku z 
działaniami podjętymi w celu pozyskania środków z funduszy europejskich na 
realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego 
SPZOZ w Mławie". 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Waldemara Rybaka - Dyrektora 
SPZOZ w Mławie wyraził zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Mławie na dysponowanie na cele budowlane niżej wymienionymi 
nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Mławskiego, w związku 
z realizacją inwestycji polegających na modernizacji, remoncie, rozbudowie 
i przebudowie budynków posadowionych na przedmiotowych nieruchomościach. 
Zgoda niniejsza dotyczy nieruchomości położonych w obrębie 0010 Miasto Mława, 
gminy Mława, powiatu mławskiego tj.: 

• nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 2516/1, 
2516/3, 2516/4 i 2516/5 o łącznej powierzchni 1,7953 ha, objętej księgą 
wieczystą o numerze PL1 M/00051670/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy 
w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, 

• nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2516/2 
o powierzchni 0,6807 ha, objętej księgą wieczystą o numerze 
PL1M/00006030/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych, 

• nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2516/6 
o powierzchni 0,9998 ha, objętej księgą wieczystą o numerze PL1 
M/00006389/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 445/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 
dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane. 
Uchwała upoważnia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Mławie do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowalne na podstawie art.32 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 roku - Prawo budowalne (Dz. U. z 2019 roku, poz.l 186 ze zm.). 



4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2020 r. 
Zarząd Powiatu na wniosek Pani Elżbiety Kowalskiej - Skarbnika Powiatu podjął 
uchwałę Nr 446/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2020 r. 
I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 9.429,00 zł 
i dotyczy: 
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy 
celowej w rozdziale 71015 w wysokości 4.277,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie 
funduszu wynagrodzeń w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego. Po 
stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budo walnego w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 75011 w wysokości 5.152,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej. Po stronie wydatków następuje 
zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie, 
zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 9.429,00 zł 
(per saldo) i dotyczy 
zwiększeń wydatków w oparciu o zmiany dochodów określonych w pozycji I oraz 
wnioskowanych przesunięć oraz zwiększeń z rezerw budżetowych: 
1. W rozdziale 80102 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 45.880,56 zł, z przeznaczeniem na 
dofinansowanie projektu pn.: „Dostosowanie 2 toalet w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Mławie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo na III 
kondygnacji", jako udział środków własnych. Powyższe środki zostały przesunięte w 
ramach środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego. 
2. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie 
finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 17.000,00 zł, z 
przeznaczeniem na wykonanie bezprzewodowej sieci Wi-Fi do uruchomienia 
dziennika elektronicznego. 
3. W rozdziale 80115, 80117, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w 
planach finansowych Zespołu Szkół Nr 1, 2 i 3 w Mławie w wysokości ogólnej 
8.437,56 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni komputerowych dla szkół 
ponadpodstawowych. 
4. W rozdziale 85220 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu 
Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na 
niezbędny remont w budynku jednostki. Powyższe środki zostały przesunięte z 
rezerwy ogólnej. 
5. W rozdziale 85510 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Centrum 
Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie 
w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na niezbędny remont łazienek. Powyższe 
środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej. 
6. W rozdziale 85205 następuje przesunięcie środków w planach finansowych Zespołu 
Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 980,00 zł, z przeznaczeniem na 
wynagrodzenie bezosobowe z zadań z zakresu administracji rządowej. 
7. W rozdziale 85406 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 18.720,00 zł, z przeznaczeniem 
odprawę emerytalną dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy 
celowej na odprawy. 



8. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planach finansowych 
Mławskiej Hali Sportowej w Mławie w wysokości 21.000,00 zł, z przeznaczeniem na 
wypłacenie nieplanowanej odprawy emerytalnej dla pracownika. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 98.614.017,15 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 105.465.621,42 zł 
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 6.851.604,27 zł 
- Przychody budżetu stanowią kwotę 9.042.604,27 zł 
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.191.000,00 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. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o 
dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na 
rok 2020. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 447/2020 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2020. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2020. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 448/2020 w sprawie zmiany harmonogramu 
dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2020. 

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w 
sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Mławskiego polegających na zwiększeniu limitów dochodów i wydatków dla zadania 
pn. „Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową 
z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie" na lata 
2020 i 2021. 
Pan Wojciech Krajewski - Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa 
i Środowiska poinformował, że w dniu 2 lipca 2020 roku Powiat Mławski złożył nowy 
zaktualizowany wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie 
zadania pn. „Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową 
z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie" w 
ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne". Natomiast dnia 16.07.2020 r 
otrzymano informację o uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego 
w kwocie 2 672 022,63 zł w dwóch transzach: 
- Pierwsza transza w kwocie 700 688,92 zł do dnia 15.09.2020 r.; 
- Druga transza w kwocie 1 971 333,71 zł do dnia 01.03.2021 r. 
W związku z otrzymaną informacją zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego polegających na 
zwiększeniu limitów dochodów i wydatków dla w/w zadania na lata 2020 i 2021: 
1) Zmiana limitu wydatków na 2020 rok przedstawia się następująco: 
Zwiększenie kwoty środków własnych w wysokości 100 000,00 zł o kwotę 700 688,92 
zł po stronie dochodów i wydatków dofinansowania ze środków Funduszu 
Solidarnościowego do kwoty 800 688,92 zł. 
2) Zmiana Limitu wydatków na 2021 rok przedstawia się następująco: 
Zwiększenie kwoty środków własnych w wysokości 412 236,20 zł o kwotę 
1 971 333,71 po stronie dochodów i wydatków dofinansowania ze środków Funduszu 
Solidarnościowego do kwoty 2 383 569,91 zł. 



Łączne nakłady finansowe wyniosą 3 184 258,83 zł w tym na rok 2020 - 800 688,92 zł 
i 2 383 569,91 zł. na rok 2021. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska wyrażając zgodę na dokonanie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego dla zadania „Przebudowa 
budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na 
Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie" na lata 2020 i 2021. 

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na rok 2020 dla zadania 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2356W Staroguby - Strzegowo na odcinku od 
km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo". 
Pan Wojciech Krajewski - Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i 
Środowiska poinformował, że w budżecie powiatu mławskiego na 2020 na realizację 
inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2356W Staroguby - Strzegowo na 
odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo", zostały 
zabezpieczone środki własne w kwocie 19 505,00 zł i pomoc finansowa Gminy 
Strzegowo w kwocie 332 577,00 zł co razem stanowi kwotę 352 082, 00 zł, która 
została zabezpieczona jako 20% udział własny przy planowanym dofinansowaniu na 
poziomie 80% ze środków FDS. Obecnie zadanie znajduje się na 1 miejscu listy 
rezerwowej do dofinansowania, a poziom dofinansowania ze środków FDS został 
określony dla powyższego zadania na poziomie 70% a nie jak zakładano na poziomie 
80%. 
Wprowadzenie zmian spowodowane jest tym, że powiat mławski uzyskał informację z 
Biura Rozwoju i Inwestycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o możliwości 
zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Jednocześnie w dniu 27.07.2020 r. 
powiat wystąpił z prośbą do Gminy Strzegowo o zwiększenie pomocy finansowej na 
realizację zadania. Wójt Gminy Strzegowo wstępnie zadeklarował zwiększenie 
pomocy na powyższe zadanie poprzez zwieszenie środków własnych po stronie 
wydatków w kwocie 19 505,00 zł o kwotę w wysokości 6 751,41 zł do kwoty 
26 256,41 zł, zwiększenie po stronie dochodów i wydatków pomocy finansowej Gminy 
Strzegowo w kwocie 332 577,00 zł o kwotę w wysokości 166 288,00 zł do kwoty 
498 865,00 zł oraz wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków dofinansowania ze 
środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 225 283,26 zł. 
W związku z powyższym zachodzi potrzeba dokonania zmian w budżecie Powiatu 
Mławskiego na rok 2020 dla powyższego zadania poprzez zwieszenie środków 
własnych po stronie wydatków w kwocie 19 505,00 zł o kwotę w wysokości 6 751,41 
zł do kwoty 26 256,41 zł, zwiększenie po stronie dochodów i wydatków pomocy 
finansowej Gminy Strzegowo w kwocie 332 577,00 zł o kwotę w wysokości 
166 288,00 zł do kwoty 498 865,00 zł, oraz wprowadzenie po stronie dochodów 
i wydatków dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 
1 225 283,26 zł. Łączna wartość zadania po zmianach wyniesie 1 750 404,67 zł. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska wyrażając zgodę na dokonanie zmian w 
budżecie Powiatu Mławskiego na rok 2020 dla zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 2356W Staroguby - Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 
6+718,00 w miejscowości Strzegowo". 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad realizacji projektu „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COYID-19". 



W związku z przystąpieniem przez Powiat Mławski do projektu „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" - określonego w 
Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach działania 
2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym, PI 9iv - Zarząd Powiatu ustalił 
następujące zasady realizacji projektu: 
1. Realizatorem projektu w zakresie przeprowadzenia zamówień publicznych na zakup 
towarów i usług objętych projektem tj.: 
1) zakupu sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego 
nauczania (w tym laptopów, komputerów stacjonarnych i oprogramowania do nich, 
oraz sprzętu multimedialnego) oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością, 
2) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z 
epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej - maseczek, rękawiczek, 
zakup środków dezynfekcyjnych), 
3) zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny /izolacji dla dzieci z pieczy 
zastępczej 
- jest Starostwo Powiatowe w Mławie. 
Starostwo Powiatowe przekazuje w posiadanie zakupiony sprzęt Centrum 
Administracyjnemu ds. Obsługi Placówek Opiekuńczo — Wychowawczych 
w Kowalewie w części planowanej dla dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w części planowanej dla rodzin 
zastępczych. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie jako realizator projektu wykonuje 
następujące zadania: 
1) zawiera umowy użyczenia na zakupiony sprzęt z osobami z rodzinnej pieczy 
zastępczej, 
2) sporządza sprawozdanie częściowe i końcowe w imieniu Powiatu Mławskiego z 
realizacji projektu. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 449/2020. 

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PODN w Mławie w sprawie dokonania zmian w 
planie dochodów i wydatków jednostki na 2020 rok. 
Pani Katarzyna Miłobędzka - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 
poinformowała, że Pani Jolanta Bem - Dyrektor PODN w Mławie zwróciła się do 
Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków 
jednostki na 2020 rok. 
Wzrost dochodów wystąpił w wyniku najmu sal wykładowych dla szczecińskiej 
Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie oraz zewnętrznych firm i 
wydawnictw oświatowych, które realizowały szkolenia dla nauczycieli z zamówionym 
cateringiem. 
W związku z powyższym zwiększy się plan dochodów w dziale 801 rozdziale 80142 
§ 0750 o kwotę 16 181,00 zł brutto /podatek VAT - 3 020,00zł/ 
§ 0830 o kwotę 12 463,00 zł brutto podatek YAT - 717,00 zł/. 
Realizacja wydatków netto planowana jest w następujący sposób: 
- Zwiększenie działu 801 rozdziału 80142 § 4210 o kwotę 3 919,00zł 

§ 4270 o kwotę 12 000,00zł 
§ 4410 o kwotę 3 000,00zł 
§ 4300 o kwotę 3 000,00zł 
§ 4260 o kwotę 2 000,00zł 
§ 4430 o kwotę 988,00zł. 



Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Jolanta Bem -
Dyrektor PODN w Mławie, wyrażając zgodę na dokonanie zmian w planie dochodów 
i wydatków jednostki na 2020 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elżbiety 
Golon pedagoga w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie ubiegającego się 
o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną dla Pani Elżbiety Golon pedagoga 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 
1. Bożena Tomkiel - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej 

Przedstawiciel organu prowadzącego 
2. Anna Maliszewska - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Delegatura w Ciechanowie 
3. Izabela Wiśniewska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie 
4. Danuta Pieniek - Ekspert z listy MEN 
5. Teresa Nowotczyńska-Boczek - Ekspert z listy MEN 
6. Marta Kaszuba - Przedstawiciel Niezależnego Samorządowego Związku 

Zawodowego „Solidarność" Region Mazowsze Międzyszkolna 
Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 450/2020. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki 

Wojtowicz nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. 
J. Korczaka w Mławie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną dla Pani Agnieszki Wojtowicz 
nauczyciela zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym im. J. Korczaka w Mławie ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego w składzie: 
1. Bożena Tomkiel - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej 

Przedstawiciel organu prowadzącego 
2. Anna Maliszewska - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Delegatura w Ciechanowie 
3. Maria Magdalena Kozakiewicz - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. J. Korczaka w Mławie 
4. Danuta Pieniek - Ekspert z listy MEN 
5. Teresa Nowotczyńska-Boczek - Ekspert z listy MEN. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 451/2020. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sylwii 
Szustek nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. 
J. Korczaka w Mławie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną dla Pani Sylwii Szustek nauczyciela 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Mławie 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 
1. Bożena Tomkiel - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej 

Przedstawiciel organu prowadzącego 
2. Anna Maliszewska - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Delegatura w Ciechanowie 
3. Maria Magdalena Kozakiewicz - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. J. Korczaka w Mławie 
4. Danuta Pieniek - Ekspert z listy MEN 
5. Teresa Nowotczyńska-Boczek - Ekspert z listy MEN. 



W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 452/2020. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty 

Magierskiej nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. 
J. Korczaka w Mławie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną dla Pani Małgorzaty Magierskiej 
nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w 
Mławie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 
1. Bożena Tomkiel - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej 

Przedstawiciel organu prowadzącego 
2. Anna Maliszewska - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Delegatura w Ciechanowie 
3. Maria Magdalena Kozakiewicz - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. J. Korczaka w Mławie 
4. Danuta Pieniek - Ekspert z listy MEN 
5. Hanna Friedel - Ekspert z listy MEN. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 453/2020. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Eweliny 
Wąsowskiej nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. 
J. Korczaka w Mławie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną dla Pani Eweliny Wąsowskiej 
nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w 
Mławie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 
1. Bożena Tomkiel - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej 

Przedstawiciel organu prowadzącego 
2. Anna Maliszewska - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Delegatura w Ciechanowie 
3. Maria Magdalena Kozakiewicz - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. J. Korczaka w Mławie 
4. Danuta Pieniek - Ekspert z listy MEN 
5. Hanna Friedel - Ekspert z listy MEN. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 454/2020. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa 
Drzazgowskiego nauczyciela w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego 
w Mławie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną dla Pana Krzysztofa Drzazgowskiego 
nauczyciela w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Mławie 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 
1. Bożena Tomkiel - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej 

Przedstawiciel organu prowadzącego 
2. Anna Maliszewska - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Delegatura w Ciechanowie 
3. Marek Kiełbiński - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. S.Wyspiańskiego w 

Mławie 
4. Ks. Zbigniew Olszewski - Ekspert z listy MEN 
5. Hanna Friedel - Ekspert z listy MEN. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 455/2020. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny 
Zimolzak nauczyciela w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r. 
w Mławie przedmiotów zawodowych ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 



Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną dla Pani Joanny Zimolzak 
nauczyciela w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r. w Mławie 
przedmiotów zawodowych ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego w składzie: 
1. Bożena Tomkiel - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej 

Przedstawiciel organu prowadzącego 
2. Anna Maliszewska - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Delegatura w Ciechanowie 
3. Stanisław Matyjasik - Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z 

Września 1939r. w Mławie 
4. Hanna Friedel - Ekspert z listy MEN 
5. Krzysztof Kwiatkowski- Ekspert z listy MEN. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 456/2020. 

18. Sprawy różne. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, w dniu 
23 lipca 2020 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 102 w sprawie wsparcia 
realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Na 
podstawie przytoczonej uchwały istnieje możliwość ubiegania się o środki 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Fundusz składa się z dwóch pul. 
Pierwsza pula (6 000 000 tys. zł) przeznaczona jest wyłącznie dla samorządów szczebli 
gminnego i powiatowego. Termin składania wniosku - od 27.07. do 10.08.2020r. 
Z drugiej puli (6 000 000 tys. zł) mogą ubiegać się o wsparcie wszystkie jednostki 
samorządu terytorialnego. Te środki będą rozdzielane na konkretne projekty 
inwestycyjne. Otrzymane wsparcie można przeznaczyć wyłącznie na wydatki 
majątkowe. Istotne jest też, aby wydatki były dokonywane po otrzymaniu wsparcia 
(zakaz przeznaczania środków na refundację). W związku z powyższym Zarząd 
Powiatu na jednym z najbliższych swoich posiedzeń wróci do tematu w celu 
wyznaczenia inwestycji, na które powiat będzie się ubiegał o dofinansowanie z RFIL. 
Ponadto oznajmił, iż odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli: Pan Leszek 
Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie, Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski, Pan 
Rafał Nowakowski - pracownik Urzędu Gminy Radzanów, ks. Jerzy Piątek -
Proboszcz Parafii Radzanów oraz mieszkańcy Gminy Radzanów - Pan Andrzej 
Goździkowski i Pan Andrzej Śliwiński na temat przebiegu drogi w planie w związku 
z planowaną rozbudową drogi powiatowej Radzanów - Drzazga. Wypracowano 
porozumienie w sprawie przebiegu w/w drogi i jej geometrii. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął siedemdziesiąte szóste posiedzenie 
Zarządu Powiatu. 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
30.07.2020 r. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski .... .-a 

Zbigniew Markiewicz . . . / 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski 

Krystyna Zając ^ 

IM 



Załącznik do Protokołu Nr 76/2020 

z dnia 29.07.2020 r. 

Protokół 

z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2020 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski ..•>..• 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski J.L.L/^.•.. '.. 

Krystyna Zając 


