
Br. 0022.29.2020 
Protokół Nr 79/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 28 sierpnia 2020 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył siedemdziesiąte 
dziewiąte posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych 2 punktów: 
14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zakupu 
termometrów bezdotykowych dla placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Mławski. 
15. Informacja na temat wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie powyższych zmian do 
porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjął protokół Nr 78/2020 z posiedzenia 
Zarządu Powiatu odbytego w dniu 19 sierpnia 2020 roku. 

3. Porozumienie w sprawie wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy 
prawa na rzecz powiatu mławskiego (poszerzenie drogi powiatowej). 
Pan Marek Kujawa - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, że działka o nr ewid. 25/1 o pow. 0,0160 ha 
położona w obrębie Stara Otocznia, Gmina Wiśniewo została wydzielona na 
poszerzenie istniejącej drogi powiatowej P2227W („od drogi nr 7 - Otocznia -
Mława"). Właściciel działki wartość działki wycenił na 120,00zł za m2 i zwrócił się 
o wypłatę odszkodowania w wys. 19 200,00zł za grunt przejęty na poszerzenie drogi 
powiatowej P2227W. 
Został sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego operat 
szacunkowy określający wartość rynkową prawa własności w/w nieruchomości. 
Wysokość odszkodowania wynosi 5 170,00zł. Strony zapoznały się ze sporządzonym 
operatem szacunkowym i nie zgłosiły do niego żadnych uwag. W najbliższym czasie 
zostanie podpisana stosowna umowa w celu wypłacenia odszkodowania w wys. 
5 170,00zł należnemu byłemu właścicielowi nieruchomości oznaczonej jako działka o 
nr ewid. 25/1 o pow. 0,0160 ha położonej w obrębie Stara Otocznia, Gmina Wiśniewo. 

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie przesunięcia w planie 
wydatków majątkowych -zakupy inwestycyjne. 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 
Mławskiego z prośbą o przesunięcie w planie wydatków majątkowych (zakupy 
inwestycyjne) - w ramach przyznanych środków na zadania: 
1) zakup ładowarki - zmniejszenie o kwotę 2 190,00 zł; 
2) zakup remontera drogowego typu Patcher - zwiększenie o kwotę 6 200,00 zł 
3) zakup samochodu ciężarowego - zwiększenie o kwotę 6 490,00 zł; 
4) zakup zamiatarki - zmniejszenie o kwotę 10 500,00 zł. 
Kwota ogółem na zakupy inwestycyjne nie ulega zmianie. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyrazi zgodę na dokonanie zmian, o które wnioskuje Pan 
Dyrektor PZD w Mławie 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu powiedział, iż Powiat 
Mławski liczy na rządowe i gminne wsparcie dla inwestycji na drogach powiatowych 
w szczególności w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 



Uważa, że w porozumieniu z wójtami należy ustalić i opracować zasady udziału 
finansowego samorządów gminnych przy opracowaniu dokumentacji technicznych 
oraz przy realizacji inwestycji powiatowych. 
Pozostali Członkowie Zarząd Powiatu zgodził się z Panem Przewodniczącym Zarządu 
Powiatu. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu Powiatu oznajmił, iż różny jest udział gmin 
przy realizacji zadań, które realizuje powiat. Gminy mają swoje priorytety, które muszą 
wykonać i ograniczone możliwości finansowe. 
Zarząd Powiatu Mławskiego wspólnie z Panem Leszkiem Ślubowskim - Dyrektorem 
PZD w Mławie zajmował się ustalaniem terminów realizacji wykonania dokumentacji 
technicznych dla zadań inwestycyjnych: 
1. Zadania inwestycyjne, które zostaną wprowadzone do budżetu Powiatu 

Mławskiego i do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2022: 
1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo; 
2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk. Na odcinku od 

m. Strzałkowo do m. Stupsk należy wykonać przebudowę lub budowę nowego 
obiektu mostowego na rzece Dunaj czyk; 

3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W (Nowa Wieś) - granica województwa -
Grzebsk - Brzozowo Nowe. W przypadku przedmiotowej inwestycji konieczny 
jest remont lub budowa nowego mostu na rzece Orzyc o zwiększonej nośności; 

4) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa 
Wieś) - Chmielewo Wielkie - Grzebsk. 

2. Zadania inwestycyjne, które zostaną wprowadzone do budżetu Powiatu 
Mławskiego i do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2021: 
1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje -

Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki; 
2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk - Szydłowo. 

W związku z w/w zadaniami zostaną skierowane pisma do samorządów gmin, celem 
ustalenia ich udziału finansowego przy opracowaniu dokumentacji technicznej oraz 
przy realizacj i inwestycj i. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2020 rok. 
Zarządu Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 466/2020 w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2020 rok. 
I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 124.483,00 
zł i dotyczy: 
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 75411 w wysokości 13.856,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę: odpraw 
emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez 
okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, pomocy mieszkaniowych 
zasiłków na zagospodarowanie, zasiłków pogrzebowych, składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe funkcjonariusza, który odszedł ze służby oraz na wydatki 
bieżące. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, zgodnie z podjętą 
decyzją Wojewody. 
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej 
w rozdziale 75411 w wysokości 95.402,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 
rekompensaty za przedłużony czas służby. Po stronie wydatków następuje zwiększenie 
srodkow w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 



2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej 
w rozdziale 75411 w wysokości 95.402,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 
rekompensaty za przedłużony czas służby. Po stronie wydatków następuje zwiększenie 
środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej 
w rozdziale 85203 w wysokości 15.225,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Programem 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Po stronie wydatków następuje 
zwiększenie środków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 124.483,00 
zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I oraz: 
1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w ramach istniejących 
wydatków inwestycyjnych rocznych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg 
w Mławie w wysokości 12.690,00 zł, w tym: 
a) zmniejszenie zakupów inwestycyjnych: 
- „Zakup ładowarki" w wysokości 2.190,00 zł 
- „Zakup zamiatarki" w wysokości 10.500,00 zł 
b) zwiększenie zakupów inwestycyjnych: 
- „Zakup remontera drogowego typu „Patcher" w wysokości 6.200,00 zł 
- „Zakup samochodu ciężarowego dla PZD" w wysokości 6.490,00 zł. 
2. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 1.000,00 zł, z 
przeznaczeniem na zakup materiałów medycznych w ramach zadań z zakresu 
administracji rządowej. 
3. W rozdziale 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 
Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 32.430,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę 
odpraw emerytalnych dla pracowników. Powyższe środki zostały przesunięte z 
rezerwy celowej na odprawy emerytalne. 
4. W rozdziale 85333 następuje przesuniecie środków w planie finansowym 
Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 7.074,10 zł w ramach 
przedsięwzięcia pn.: „Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy 
powiatu mławskiego", celem prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 100.937.005,01 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 109.192.047,28 zł 
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 8.255.042,27 zł 
- Przychody budżetu stanowią kwotę 10.446.042,27 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. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji 
0 dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na 
rok 2020. 
Zarządu Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 467/2020 w sprawie przekazania 
jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów 
1 wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2020. 



7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2020. 
Zarządu Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 468/2020 w sprawie zmiany 
harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2020. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo - finansowym robót na 
drogach powiatowych zamiejskich w 2020 r. 
Zarząd Powiatu Mławskiego w Uchwale Nr 328/2020 Zarządu Powiatu Mławskiego 
z dnia 22.01.2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu rzeczowo - finansowego 
bieżącego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich w 2020 r., w związku ze 
zmianami planu finansowego na podstawie: Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 
457/2020 z dnia 12.08.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu 
Mławskiego na rok 2020, Uchwały Nr XVIII/142/2020 Rady Powiatu Mławskiego z 
dnia 27.08.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
rok 2020, Uchwały Nr 466/2020 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 28.08.2020 r. w 
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020 - wprowadził 
następujące zmiany: 
- poz. II. 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby - Strzegowo na 
odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo" - zwiększenie 
zadania o kwotę: 1 398 322,67zł do kwoty: 1 750 404,67zł, 
- poz. 11.11. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na 
odcinku od km 2+045,00 do km 2+995,00"- zmniejszenie zadania o kwotę 50 000 00 zł 
do kwoty: 249 999,52zł, 
- poz.II.13 „Rozbudowa mostu o JNI 01005647 w m. Bielawy - opracowanie 
dokumentacji projektowej" - zwiększenie zadania o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 
200 000,00zł, ^ 
- poz. 11.14. „zakup ładowarki" zmniejszenie zadania o kwotę: 2 190,00 zł do kwoty: 
57 810,00 zł, - poz. II. 15. „zakup remontera drogowego typu „PATCHER" 
zwiększenie zadania o kwotę: 6 200,00 zł do kwoty: 286 200,00zł, 
- poz. II. 16."zakup samochodu ciężarowego" zwiększenie zadania o kwotę- 6 490 00 
zł do kwoty: 426 490,00 zł, 
- poz. 11.17. „zakup zamiatarki" zmniejszenie zadania o kwotę: 10 500,00 zł do kwoty 
17 500,00 zł, 
- poz.II.18. wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg 
powiatowych Nr 2309W na odcinku od km 6+710,00 do km 6+860,00 i Nr 2310W na 
odcinku od km 2+727 do km 3+563 w m.Grzebsk" o wartości: 700 000,00 zł, 
- poz. 11.19. wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego: „Modernizacja drogi 
powiatowej Nr 234IW relacji Miączyn Mały-Radzimowice na odcinku Bońkowo 
Kościelne - Rudowo" o wartości: 900 000,00 zł. 
Plan rzeczowo-finansowy robót na drogach powiatowych zamiejskich w 2020 r. ulega 
zwiększeniu i wynosi po zmianach: 33 628 775,58 zł. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 469/2020. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dla Zarządu Powiatu Działdowskiego w 
sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej nr 1353N (dr. woj. Nr 541) Lidzbark 
- Bryńsk odcinka drogi gminnej we wsi Bryńsk w gminie Lidzbark w powiecie 
działdowskim. 
Zarząd Powiatu Mławskiego pozytywnie zaopiniował zaliczenie do kategorii drogi 
powiatowej nr 1353N (dr. woj. Nr 541) Lidzbark - Bryńsk odcinka drogi gminnej we 
wsi Bryńsk w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim, o długości 354 m, na działce 
nr 444 obręb Bryńsk, podejmując uchwałę Nr 470/2020. 



10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 
zadania pn. „Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową 
z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Mławie przy 
ul. Juliusza Słowackiego 16". 
Zarząd Powiatu Mławskiego powołał Komisję Przetargową do przygotowania 
i prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
pn. „Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową 
z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przy 
ul. Juliusza Słowackiego 16" w następującym składzie: 
1. Zbigniew Markiewicz - Przewodniczący Komisji 
2. Dariusz Makowski - Członek Komisji 
3. Piotr Witkowski - Członek Komisji 
4. Jolanta Gołębiewska - Sekretarz Komisji. 
Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym i merytorycznym 
jest Dyrektor Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 471/2020. 

11. Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie uzgodnił decyzję Wójta Gminy 
Wieczfnia Kościelna o warunkach zabudowy - Budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem w bryle budynku, nr ewid. działki 24/11 Wieczfnia 
Kościelna. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania celowości i wsparcia realizacji zadania pod 
nazwą „Konkurs Historyczny Patria Nostra - Edycja Mazowsze" wnioskowanego 
przez Fundację Konkursu Historycznego Patria Nostra z siedzibą w Zielonce, 05-220 
Zielonka, ul. Wojska Polskiego 10. 
Zarząd Powiatu Mławskiego uznał za celowe realizację zadania pod nazwą „Konkurs 
Historyczny Patria Nostra - Edycja Mazowsze" wnioskowanego przez Fundację 
Konkursu Historycznego Patria Nostra z siedzibą w Zielonce, 05-220 Zielonka, 
ul. Wojska Polskiego 10 i dokonał wsparcia tego działania poprzez dofinansowanie 
w formie dotacji celowej budżetowej w kwocie 1 000,00 zł. 
Szczegółowe warunki wsparcia realizacji w/w zadania określi stosowna umowa. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 472/2020. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników w formie 
elektronicznej Technikum nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego i Branżowej Szkole I Stopnia 
nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie. 
Zarząd Powiatu Mławskiego wyraził zgodę na prowadzenie dzienników w formie 
elektronicznej w Technikum nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego i Branżowej Szkole 
I stopnia nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Mławie, podejmując 
uchwałę Nr 473/2020. 

14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zakupu 
termometrów bezdotykowych dla placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Mławski. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia zwróciła się do 
Zarządu Powiatu Mławskiego z prośbą o zakup termometrów bezdotykowych dla 
placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Mławski: 
- Liceum Ogólnokształcące im. S.Wyspiańskiego w Mławie - 1 szt. 
- Zespół Szkół Nr 1 w Mławie - 1 szt. 
- Zespół Szkół Nr 2 w Mławie - 1 szt. 



- Zespól Szkół Nr 3 im. Marszałka J.Piłsudskiego w Mławie - 1 szt. 
- Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z września 1939r. w Mławie - 1 szt. 
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie - 1 szt. 
- Bursa Szkolna w Mławie - 1 szt. 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie - 1 szt. 
- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie - 1 szt. 
Przewidywany koszt zakupu 9 szt. termometrów wynosi 9 900,00zł (1100,00 zł 
sztuka). Zakup termometrów ma na celu szybką identyfikację osób z podwyższoną 
temperaturą, która jest jednym z najczęściej występujących objawów świadczących 
o zakażeniu wirusem COVID-19. Przyczyni się to do podniesienia bezpiecznych 
warunków dla uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. Źródłem 
pokrycia wydatku będą środki pochodzące z zarządzania kryzysowego 

15. Informacja na temat wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
w dniu 21 sierpnia 2020r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzył 
merytorycznie na rozprawie pięć zaskarżonych przez Wojewodę Mazowieckiego 
uchwał Zarządu Powiatu Mławskiego dotyczących przeprowadzonego w ubiegłym 
roku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Mławie. W rozprawie Zarząd Powiatu Mławskiego 
reprezentowała radca prawny Pani Bożenna Marchel-Potrzuska. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie w 100% przyznał rację Zarządowi Powiatu 
Mławskiego, oddalając wszystkie pięć skarg Wojewody Mazowieckiego. 
Sąd nie podzielił stanowiska Wojewody z żadnej ze skarg, nie dopatrując się 
w postępowaniu Zarządu Powiatu Mławskiego istotnego naruszenia prawa. Procedura 
konkursu została przeprowadzona prawidłowo. 

16. 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 siedemdziesiąte dziewiąte 
posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
31.08.2020 r. 

Podpisy członków Zarządu: 



Załącznik do Protokołu Nr 79/2020 

z dnia 29.08.2020 r. 

Protokół 

z glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski ......^...Ą 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska (Ji.. 

Witold Okumski l(.f..L/.L 

Krystyna Zając 




