
Br. 0022.27.2020 
Protokół Nr 77/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 12 sierpnia 2020 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta otworzył siedemdziesiąte siódme posiedzenie 
Zarządu. 
Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu poprosiła o zdjęcie z porządku obrad 
punktu 7, ponieważ temat jest ujęty w uchwale w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2020 rok. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zdjęcie z porządku obrad punktu 7. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 76/2020 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 29 lipca 2020 roku. 

3. Porozumienie w sprawie wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy 
prawa na rzecz powiatu mławskiego (poszerzenie drogi powiatowej). 
Pan Marek Kujawa - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości położonej przy 
drodze Mława- Otocznia Nowa na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego 
część działki znalazła się w pasie drogi powiatowej. Zgodnie z podziałem zostało 
wydzielone poszerzenie drogi powiatowej. Nieruchomość została wyceniona przez 
rzeczoznawcę na 5200 zł za 161 m2. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował umowę związaną z wypłatą 
odszkodowania. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2020 rok. 
Na wniosek Pani Elżbiety Kowalskiej - Skarbnika Powiatu - Zarząd Powiatu podjął 
uchwałę Nr 457/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2020 r. 
Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 300.578,28zł 
(per saldo) i dotyczy: 
1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 
zadania własne w rozdziale 85202 w wysokości 19.000,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Po stronie wydatków 
następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w 
Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej 
w rozdziale 85504 w wysokości 375.850,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu 
pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-
19". Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
3.Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie 
zwiększenia dochodów z porozumienia z Powiatem Nowodworskim w wysokości 
3.917,74 zł w sprawie pokrycia kosztów utrzymania przyjętego dziecka w rodzinie 
zastępczej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki, 
zgodnie z przyjętym porozumieniem. 
4.Wniosków Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dotacji w 



rozdziale 85510 w wysokości 5.135,52 zł i zmniejszenia dotacji w rozdziale 85510 w 
wysokości 103.324,98zł, dotyczącej porozumień z Powiatami: Białobrzeskim, 
Ożarowskim, Żyrardowskim, Żuromińskim, Sierpeckimi, Legionowskim na 
umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z rzeczywistym 
kosztem utrzymania dzieci, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie i zmniejszenie środków 
w planie finansowym jednostki, zgodnie z zawartymi porozumieniami. 
Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 300.578,28 zł 
(per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz: 
1.W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w ramach istniejących wydatków 
inwestycyjnych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w 
wysokości 50.000,00 zł, z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2314W Dębsk- Kitki- Szumsk na odcinku od km 2 + 045,00 do km 2+995,00" na 
zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa mostu JNI 01005647 w m. Bielawy-
opracowanie dokumentacji projektowej". Powyższe środki zostały przesunięte w 
ramach środków własnych. 
2.W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym 
Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 9.448,000 zł, z przeznaczeniem na 
opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych bez urządzeń do 
retencjonowania wody z terenów uszczelnionych oraz opłacenie składek za 
ubezpieczenie mienia. 
3.W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w wysokości 1.500,00zł, celem ubezpieczenia mienia od 
zakupionego sprzętu do realizacji przez dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. 
4.W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w wysokości 111.944,04 zł, z przeznaczeniem na wypłaty 
odpraw emerytalnych dla pracowników. Powyższe środki zostały przesunięte z 
rezerwy celowej na odprawy emerytalne. 
5. W rozdziale 80102 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 700,00 zł w ramach wydatków 
bieżących związanych z remontem dachu. 
6. W rozdziale 85333 następuje przesuniecie środków w planie finansowym 
Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 5.372,00 zł z przeznaczeniem na 
pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika w ramach umowy 
zlecenia. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
-Dochody powiatu stanowią kwotę 98.914.595,43 zł 
-Wydatki powiatu stanowią kwotę 105.766.199,70 zł 
-Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 6.851.604,27zł 
- 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. 
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 458/2020 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2020. 

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD dotyczącego wprowadzenia nowych zadań 
inwestycyjnych do planu finansowego wydatków 2020 roku oraz zmiany w zadaniach 
ujętych w planie rzeczowo- finansowym na 2020 rok. 
Pan Piotr Witkowski - Kierownik Działu Pozyskiwania Funduszy Strukturalnych 
i Promocji poinformował, że Dyrektor PZD w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z wnioskiem o wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych do budżetu 2020 roku 
oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej: 
1. Wprowadzenie nowego zadania: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2309W na 
odcinku od km 6+710 do km 6+860 i Nr 2310W na odcinku od km 2+727 do km 
3+563 w m. Grzebsk"- 700 000,00 zł." Wystąpiono z pismem do Wójta Gminy 
Wieczfnia Kościelna o współfinansowanie inwestycji w kwocie 350 000,00 zł. 
2. Wprowadzenie nowego zadania: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2341W relacji 
Miączyn Mały- Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne- Rudowo"- 900 000,00 
zł. Wystąpiono do Wójta Gminy Strzegowo o współfinansowanie inwestycji w kwocie 
224 000,00 zł. oraz do Wójta Gminy Radzanów o współfinansowanie w kwocie 
126 000,00 zł. Łącznie udział gmin- 350 000,00 zł. i udział własny powiatu 350 000,00 
zł. Kwotę 200 000,00 pozyskano od firmy CEDROB. 
3. Zwiększenie środków na zadanie: „Rozbudowa mostu o JNI 01005647 w m. 
Bielawy- opracowanie dokumentacji projektowej" o kwotę 50 000,00 zł. Jako źródło 
sfinansowania proponuje się niewykorzystane środki, które pozostały w zadaniu: 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk- Kitki- Szumsk na odcinku od km 
2+045,00 do km 2+995,00". Wystąpiono z pismem do Wójta Gminy Szreńsk z prośbą 
o zwiększenie pomocy finansowej o kwotę 24 630,00 zł. do kwoty 99 630,00 zł. w 
budżecie Gminy Radzanów na 2020 r. Pozostała kwota zostanie zwiększona ze 
środków powiatu. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu stwierdził, że przy realizacji tego zadania 
należałoby wykonać remont odcinka drogi (ok. 100 m) na skrzyżowaniu Bońkowo 
Kościelne - Budy Matusy. 
4. Wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w miesiącu wrześniu zadania 
pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2313W- ul. Nowowiejska 
w Mławie- 550 000,00 zł. Wystąpiono z pismem do Burmistrza Miasta Mława 
o współfinansowanie inwestycji w kwocie 275 000,00 zł. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. 

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOSW w Mławie w sprawie utworzenia § 4300 -
Zakup usług pozostałych i dokonanie zmian w planie wydatków jednostki na 2020 rok 
w związku z realizacją zadania pn. „Remont dachu na budynku SOSW w Mławie 
im. J. Korczaka w Mławie". 
Punkt został zdjęty z porządku obrad. 

8. Rozpatrzenie wniosku Miejskiego Klubu Sportowego Mławianka Mława w sprawie 
udostępnienia nieodpłatnie miejsc w Bursie Szkolnej w Mławie dla czterech 
zawodników Klubu. 
Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, 
że Prezes MKS Mławianka Mława zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o 
udostępnienie nieodpłatnie miejsc w Bursie Szkolnej w Mławie dla czterech 
zawodników Klubu. Zawodnicy będą reprezentować klub w rundzie jesiennej w 
rozgrywkach czwartej ligi. 



Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej 
sprawie. 

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie o dokonanie zmian w planie 
finansowym jednostki na 2020 rok. 
Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
Dyrektor ZS Nr 1 zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w 
planie finansowym jednostki na 2020 rok w związku z otrzymanym odszkodowaniem z 
Towarzystwa Ubezpieczeń TUW za zalanie pomieszczeń podczas remontu dachu w 
kwocie 6373,48 zł. Środki przeznaczone zostaną na wymianę instalacji elektrycznej w 
przynajmniej dwóch pracowniach, gdzie mieści się więcej sprzętu komputerowego, co 
powoduje zwiększenie zasilania, więc istnieje potrzeba wymiany tej instalacji. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym 
ZS Nr 1 w Mławie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-10". 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 459/2020 w sprawie określenia zasad realizacji 
projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-10". 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 460/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia VII Raportu z realizacji Programu Ochrony 
Środowiska Powiatu Mławskiego do 2022. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 461/2020 w sprawie przyjęcia VII Raportu 
z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Mławskiego do 2022. 

13. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego PSP w Mławie w sprawie wsparcia 
finansowego w kwocie 25 000,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania 
inwestycyjnego pn. „Dostawa pralnicy". 
Pan Zbigniew Kąpiński- Komendant Powiatowy PSP w Mławie zwrócił się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 25 000,00 zł na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Dostawa pralnicy". Pan Komendant Powiatowy PSP 
poinformował, że służba w straży pożarnej związana jest oprócz ryzyka wystąpienia 
urazów, zatruć, stresu z wystąpieniem chorób nowotworowych spowodowanych 
działaniem substancji kancerogennych osadzających się podczas zdarzeń na odzieży 
strażaków. Wychodząc naprzeciw zagrożeniom Komenda PSP planuje zakupić 
urządzenie do prania i suszenia odzieży specjalnej strażaków. Posiadanie własnej 
pralnicy obniży koszty czyszczenia odzieży, która do tej pory prana była w 
urządzeniach ościennych komend, ale także umożliwi pranie dla jednostek 
ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu mławskiego. Zakup zostanie 
zrealizowany przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej, który również partycypuje w kosztach całej inwestycji. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej 
sprawie. Środki, o które wnioskuje Pan Komendant Powiatowy PSP w Mławie zostały 
zarezerwowane budżecie powiatu mławskiego na 2020 rok. 



14. Sprawy różne. 
W punkcie tym nie było wniosków i pytań. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta 
dziękując za udział w posiedzeniu zamknął siedemdziesiąte siódme posiedzenie 
Zarządu Powiatu. 

Sporządziła: 
Adriana Pelkowska 
14.08.2020 r. 

Podpisy członków Zarz 

Jerzy Ryszard Rakowski.... 

Zbigniew Markiewicz .... ż. ić^fcf 

Jolanta Karpińska , 

Witold Okumski jl.". h.A 

Krystyna Zając 





Załącznik do Protokołu Nr 77/2020 

z dnia 12.08.2020 r. 

Protokół 

z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2020 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

w 




