
Br. 0022.28.2020 
Protokół Nr 78/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 19 sierpnia 2020 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski otworzył siedemdziesiąte ósme posiedzenie 
Zarządu. 
Pan Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta zaproponował wprowadzenie do porządku 
obrad dodatkowych 6 punktów: 
8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 
ograniczenie inwestycji remontu dachu. 
9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 
przyznanie 20% dodatku motywacyjnego nauczycielowi. 
10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie zmiany połączenia klas pierwszych. 
11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie dwóch odrębnych oddziałów oraz zwiększenie liczby uczniów w klasie. 
12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 
przesunięcie ilości oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021. 
13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 
zwiększenie liczby uczniów w klasie. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie powyższych zmian do 
porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 77/2020 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 12 sierpnia 2020 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu 
powiatu mławskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej za I-półrocze 2020 roku. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego; 
• zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020; 
• rozpatrzenia petycji. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady Powiatu 
Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XVIII Sesji. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów 
jednostek oświatowych. 
Zarząd Powiatu ustalił dodatki motywacyjne dla dyrektorów jednostek oświatowych 
w powiecie mławskim na okres od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 
w następujących wysokościach: 
1. Jolanta Bem - 8% 
2. Marek Kiełbiński - 10% 
3. Maria Magdalena Kozakiewicz- 10% 
4. Urszula Makowska - 10% 
5. Stanisław Matyjasik - 10% 
6. Izabela Wiśniewska - 8% 
7. Stefan Wojnarowski - 10% 
8. Ewa Wojtala - 8% 



9. Aneta Zawadzka - 10% 
podejmując uchwałę Nr 463/2020. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 
2020 roku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów jednostek 
oświatowych. 
Zarząd Powiatu ustalił dodatki funkcyjne dla Dyrektorów jednostek oświatowych od 
dnia 1 września 2020 roku: 
1. Jolanta Bem - 1.500,00 zł 
2. Marek Kiełbiński - 2.100,00 zł 
3. Maria Magdalena Kozakiewicz - 2.000,00 zł 
4. Urszula Makowska - 2.100,00 zł 
5. Stanisław Matyjasik - 2.100,00 zł 
6. Izabela Wiśniewska - 1.500,00 zł 
7. Stefan Wojnarowski - 2.100,00 zł 
8. Ewa Wojtala - 1.500,00 zł 
9. Aneta Zawadzka - 2.100,00 zł 
podejmując uchwałę Nr 464/2020. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 
2020 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty pozakonkursowej wnioskowanej przez 
Koło Gospodyń Wiejskich „Na szpilkach" z siedzibą w Starej Otoczni, 06-
521 Wiśniewo, Stara Otocznia 17A dotyczącej realizacji zadania pod nazwą 
„Wakacyjne spotkanie mieszkańców Starej Otoczni". 
Zarząd Powiatu uznał za celowe realizację zadania pod nazwą „Wakacyjne spotkanie 
mieszkańców Starej Otoczni" wnioskowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich „Na 
szpilkach" z siedzibą w Starej Otoczni, 06-521 Wiśniewo, Stara Otocznia 17A 
i dokonał wsparcia tego zadania poprzez dofinansowanie w formie dotacji celowej 
budżetowej w kwocie 800,00 zł. Szczegółowe warunki powierzenia realizacji w/w 
zadania określi stosowna umowa. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 465/2020. 

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 
ograniczenie inwestycji remontu dachu. 
Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że Pan 
Marek Kiełbiński - Dyrektor I LO w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o wyrażenie zgody na ograniczenie inwestycji remontu dachu na którą szkoła 
otrzymała środki w kwocie 247.000,00 zł w rozdziale 80120 § 4270 do zakresu 
remontu dachu w starej części szkoły o wartości 128.000,OOzl. Kwota ta zostanie 
przeznaczona na pokrycie papą 1137m2 powierzchni dachu oraz na wymianę 
przegniłych krokwi, desek i okien dachowych - realizacja zadania 2020 rok. 
Trudna sytuacja zagrożenia COVID19 w jakiej należy prowadzić inwestycję 
uniemożliwia jej realizację w planowanym wcześniej zakresie. Potencjalni wykonawcy 
mają w toku wiele zaległych wszczętych postępowań o zamówienia publiczne, czy 
planują ich uruchomienie choćby w zakresie niezbędnym do realizacji wcześniej 
nałożonych na nich zadań. Z uwagi na nadzwyczajną sytuację wydłuża się proces 
przygotowania dokumentacji danego postępowania, co powoduje brak możliwości 
realizacji tego zadania w planowanym zakresie w tym roku budżetowym. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Dyrektora I LO w 
Mławie w przedmiotowej sprawie. 



9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 
przyznanie 20% dodatku motywacyjnego nauczycielowi. 
Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że Pani 
Urszula Makowska - Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o wyrażenie zgody na przyznanie 20% dodatku motywacyjnego 
nauczycielowi inżynierowi elektrykowi, który podjęcie pracy uzależnia od przyznania 
w/w dodatku. Jednocześnie informuje, że pozyskanie na rynku nauczyciela w tej 
specjalności jest bardzo trudne. 
Zarząd Powiatu uznał, że nie posiada kompetencji w przedmiocie przyznania dodatku 
motywacyjnego nauczycielowi. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje 
dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę. Może on być 
przyznany nauczycielowi po przepracowaniu minimum 6 miesięcy i w wymiarze 
zatrudnienia nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy) 
- zgodnie z zapisami § 7 uchwały Nr XXVII/183/2009 Rady Powiatu Mławskiego z 
dnia 26.03.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość i 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli oraz wynagradzania za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie zmiany połączenia klas pierwszych. 
Po zapoznaniu się z treścią wniosku Pani Urszuli Makowskiej - Dyrektora ZS Nr 1 w 
Mławie Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany połączenia 
klas pierwszych. W arkuszu na rok 2020/2021 planowano połączenie technika 
elektryka z technikiem reklamy, natomiast zmiana będzie polegała na połączeniu 
technika reklamy i technika programisty. 

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie dwóch odrębnych oddziałów oraz zwiększenie liczby uczniów w klasie. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że Pani 
Aneta Zawadzka - Dyrektor ZS Nr 2 zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wyrażenie zgody na utworzenie dwóch odrębnych oddziałów: technik usług 
kelnerskich i technik hotelarstwa w miejsce połączonego oddziału technik usług 
kelnerskich i technik hotelarstwa oraz zwiększenie liczby uczniów w klasie technik 
logistyk do 30, gdyż tyle jest oryginalnych świadectw złożonych na ten kierunek. 
We wszystkich pozostałych klasach technicznych jest 100% wykorzystanie miejsc. 
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem kierunkami technicznymi wydaje się 
słuszne zwiększenie liczby oddziałów w Technikum, a zmniejszenie w Branżowej 
Szkole I Stopnia, z powodu braku odpowiedniej liczby kandydatów na kierunku 
magazynier - logistyk. W ZS Nr 2 w Mławie ogólna liczba planowanych oddziałów na 
rok szkolny 2020/2021 nie ulegnie zmianie. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za wnioskiem Pani Dyrektor ZS Nr 2 w 
Mławie. 

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 
przesunięcie ilości oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021. 
Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że Pan 
Stefan Wojnarowski - Dyrektor ZS Nr 3 zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wyrażenie zgody na przesunięcie ilości oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 
2020/2021 z III Liceum Ogólnokształcącego do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3. 
W związku z dużym zainteresowaniem nauką w klasach wielozawodowych Branżowej 
Szkoły I Stopnia Nr 3 zachodzi potrzeba zwiększenia liczby klas wielozawodowych 
z dwóch do trzech i zmniejszenie klas liceum ogólnokształcącego z dwóch do jednego. 



Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzy! wniosek Pana Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie 
w przedmiotowej sprawie. 

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 
zwiększenie liczby uczniów w klasie. 
Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że Pan 
Stanisław Matyjasik - Dyrektor ZS Nr 4 zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą 
o zwiększenie liczby uczniów w jednej z klas pierwszych II Liceum 
Ogólnokształcącego w ZS nr 4 w Mławie. W bieżącym roku szkolnym jest bardzo duże 
zainteresowanie młodzieży podjęciem nauki w szkole. Nabór na rok szkolny 
2020/2021 wykonany jest w 100%. Zwiększenie liczebności klasy pozwoli na 
przyjęcie osób, które są zainteresowane nauką. W chwili obecnej w szkole nie ma 
nauczania indywidualnego, nie ma potrzeby przydzielania godzin dla nauczyciela 
wspomagającego, nie ma osób przebywających na urlopie dla podratowania zdrowia. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie liczby uczniów w klasie 
pierwszej w ZS Nr 4 w Mławie. 

14. Zaopiniowanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował decyzję lokalizacji inwestycji cełu 
publicznego - Energetyczne linie kablowe średniego napięcia Sn 15kV oraz linii 
światłowodowej, nr ewid. działki 11-287 Mława. 

15. Sprawy różne. 
Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski zapoznał Zarząd Powiatu z treścią pisma Pana 
Andrzeja Płonki - Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich z dnia 17 sierpnia 
2020 roku w sprawie rozważenia możliwości udzielenia wsparcia Powiatowi 
Przemyskiemu w związku ze zniszczeniami jakie powstały na skutek nawałnic, które 
przeszły nad Powiatem Przemyskim. 
Z budżetu Powiatu Mławskiego była już udzielana pomoc finansowa Powiatowi 
Tucholskiemu na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania 
skutków nawałnic. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski 
dziękując za udział w posiedzeniu zamknął siedemdziesiąte ósme posiedzenie Zarządu 
Powiatu. 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
20.08.2020 r. 

Podpisy członków Zarządu: 



Załącznik do Protokołu Nr 78/2020 

z dnia 19.08.2020 r. 

Protokół 

z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2020 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski .. 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski [ p A / i . 

Krystyna Zając . . „ ^ j ^ A . . 




