
Br. 0022.11.2020 
Protokół Nr 61/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 31 marca 2020 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sześćdziesiąte 
pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie protokołów: Nr 59/2020 i Nr 60/2020 Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd Powiatu Mławskiego przyjął protokół Nr 59/2020 z dnia 18 marca 2020 roku 
oraz protokół Nr 60/2020 z dnia 19 marca 2020 roku 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2020. 
W związku z Uchwałą Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 372/2020 z dnia 12.03.2020 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2020, Uchwałą 
Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 379/2020 z dnia 19.03.2020 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2020 r. oraz wnioskami jednostek 
organizacyjnych powiatu - Zarząd Powiatu Mławskiego dokonał zmian 
w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków na rok 2020, podejmując uchwałę 
Nr 382/2020. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania 
budżetu powiatu mławskiego za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie roczne z 
wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2019 oraz informację o stanie mienia. 
I Budżet powiatu mławskiego na dzień 31.12.2019 r. 
1. Plan budżetu powiatu. 
1.1. Kwota planowanych dochodów według pierwotnej uchwały budżetowej -
77.647.551,31 zł. 
1.1.1. Zwiększenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 
14.953.951,37 zł. 
1.1.2. Zmniejszenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 
6.760.187,94 zł. 
1.2. Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 31.12.2019 r. - 85.841.314,74 
zł. 
1.3. Kwota planowanych wydatków według pierwotnej uchwały budżetowej -
79.070.890,31 zł. 
1.3.1. Zwiększenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 
28.985.591,42 zł. 
1.3.2. Zmniejszenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 
20.522.359,88 zł. 
1.4. Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 31.12.2019 r. - 87.534.121,85 
zł. 
Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane na 
podstawie uchwał Zarządu Powiatu Mławskiego i uchwał Rady Powiatu Mławskiego, 
które zostały przedstawione w sprawozdaniu. 1.5. Planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2019 r. - 1.692.807,11 zł. 1.6. Finansowanie deficytu - 1.692.807,11 zł, z czego: 1.6.1. P l a n o w a n e przychody z wolnych środków z roku 2018 - 1.692.807,11 zł, 
1.7. Planowane przychody z wolnych środków roku 2018 planowane na pokrycie 
rozchodów, tj. spłaty rat kredytów -1.991.000,00 zł, 



1.8. Planowane rozchody budżetu związane ze spłatą kredytów - 1.991.000,00 zł 
1.9. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 'bieżącymi-
1.556.667,69 zł. 
2. Wykonanie budżetu powiatu mławskiego. 
2.1. Wykonanie dochodów budżetowych - 87.831.884,64 zł. 
2.2. Wykonanie wydatków budżetowych - 77.185.992,68 zł. 
2.3. Nadwyżka budżetu - 10.645.891,96 zł. 
2.4. Wolne środki z roku 2018 (przychody) - 6.361.449,40 zł. 
2.4.3. Wykonanie rozchodów związanych ze spłatą kredytów - 1.991.000,00 zł pokryte 
wolnymi środkami z roku 2018 w wysokości 1.991.000,00 zł. 
2.5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi- 12.873 125 44 zł 
Środki budżetowe (wolne) stanowiące różnicę pomiędzy faktycznymi dochodami' i 
wydatkami (10.645.891,96 zł) oraz przychodami (wolne środki z roku 2018 -
6.361.449,40 zł) i rozchodami (spłata kredytów- 1.991.000,00 zł) według sprawozdania 
Rb-NDS wynoszą 15.016.341,36 zł. 

W ramach środków wolnych kwota 3.240.024,79 zł dotyczy niewykorzystanych 
srodkow pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 
dochodow i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z 
rozliczenia środków unijnych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) 
które będą zwiększały wydatki roku 2020 oraz przychody roku 2020, tj.: 
1. rozliczenia środków (dochodów i wydatków) ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w wysokości 843.640,33 zł (art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony 
srodowiska), J 

2. rozliczenia środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w roku 2019 dotyczącego wypłat ekwiwalentów za uprawy leśne w 2020 r 
(art. 7 ust. 9 ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia) w wysokości 
8.626,74 zł, 

n ^ T Ś r ° d k Ó W p r Z y r e a l i z a c j i z a d a n i a ' Pn" " R e m o n t ^ g i Powiatowej nr 
233IW Podkrajewo-Wiśniewo" finansowanego na mocy ustawy o Funduszu Dróg 

l 976 06 l °87zf ( a i t ' 7 ^ ^ ° F U n d U S Z U D r Ó § S a m o r ^ d o w y c h ) w wysokości 
4. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 przy realizacji projektu pn 
„Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego" w 
wysokości 230.750,93 zł, 5 

5 p ^ " k Ó W ° ! : r C Ś l 0 n y c h W art" 5 u s t 1 P k t 2 P r zy ^ahzacji projektu, pn. 
„POWERYET" z w wysokości 180.944,90 zł. 
W budżecie powiatu na rok 2020 (według stanu na dzień 1 stycznia 2020 roku) 
uwzględniono wolne środki łącznie na kwotę 4.167.061,89 z ł , w tym planowaną spłatę 
rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.191.000,00 zł oraz planowaną kwotę w 
wysokosci 1.976.061,89 zł dotyczącą niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów otrzymanych z 
Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 i wydatków nimi finansowanych przy 
realizacji przedsięwzięcia, pn. „ Remont drogi Podkrajewo -Wiśniewo " 
W dniu 6 lutego 2020 roku wprowadzono do budżetu po stronie wydatków bieżących i 
przychodów (wolne środki) kwotę 420.322,57 zł wynikającą z zapisów art. 217 ust 2 
pkt 8 ufp a dotyczącą rozliczenia środków określonych w art 5 ust 1 pkt 2 przy 
realizacji projektów oraz środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa oraz wprowadzono wolne środki w wysokości łącznie 
L 5 ! ; ° i 0 " Z l z a r e a l i z a c J? z a d *ń inwestycyjnych („Rozbudowa mostu 
o JN101005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową"-



1.400.000,00 zł, „Zakup piaskarki ciągnikowej"- 55.000,00 zł, „Budowa chodnika przy 
drodze powiatowej Nr 2380W-ul. Szpitalna w Mławie "- 125.000,00 zł). 
Według stanu na 31.12.2018r powiat mławski posiadał zobowiązania stanowiące 
kwotę zadłużenia powiatu na ogólną kwotę 13.058.000,00 zł. 
W stosunku do roku ubiegłego stanowi to spadek o 13,23% i wynika ze spłaty raty 
kredytu w roku 2019 w wysokości 1.991.000,00 zł i nie korzystaniu z kredytów w 
finansowaniu wydatków w roku 2019. 
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o 
finansach publicznych w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowi 2,62 % 
na dopuszczalny ustalony dla roku 2019 - 7,67%. 
W strukturze zadłużenia 100% stanowią zobowiązania w wartości nominalnej z tytułu 
zaciągniętych kredytów. 
Spłata rat zaciągniętych kredytów w wysokości łącznej 1.991.000,00 zł odbywała się 
terminowo w oparciu o przedłożone harmonogramy ich spłat na rok 2019. 
Na dzień 31.12.2019 r nie stwierdza się na podstawie jednostkowych sprawozdań 
złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu występowania zobowiązań 
wymagalnych. 
W jednostkach posiadających osobowość prawną /Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Mławie/ należących do jednostek sektora finansów publicznych, 
którym organem założycielskim jest powiat mławski, na dzień 31.12.2019r występują 
zobowiązania wymagalne w łącznej wysokości 1.173.221,46 zł, w tym z tytułu dostaw, 
robót i usług w kwocie 1.170.657,99 zł oraz z tytułu zakupu środków trwałych w 
wysokości 2.563,47 zł. 
Według złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego dzień 31.12.2019r. 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie występują 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług w łącznej wysokości 2.895.625,03 zł, w tym z 
tytułu dostaw i usług w kwocie 2.679.647,11 zł, zakupu na raty tomografu 
komputerowego w wysokości 174.675,20 zł oraz z tytułu zakupu środków trwałych w 
wysokości 41.302,72 zł. 
Stan zobowiązań ogółem zgodnie z informacją szpitala według stanu na dzień 
31.12.2019 r. wynosi 7.790.673,84 zł, w tym z tytułu kredytu obrotowego w wysokości 
611.111,19 zł. 
Na dzień 31.12.2019 r na podstawie sprawozdania RB-N szpital posiadał należności z 
tytułu dostaw i usług oraz innych należności w wysokości 5.043.094,71 zł, w głównej 
mierze należności od NFZ w kwocie 4.338.555,27 zł. 
W ramach należności z tytułu podpisanych umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki 
Zdrowotnej i innymi kontrahentami na świadczenie usług medycznych 
i niemedycznych występują należności wymagalne w wysokości 46.740,44 zł. 
Według sprawozdań jednostkowych Rb-N o stanie należności oraz innych aktywów 
finansowych powiat mławski (bez SPZOZ) posiadał należności wymagalne w łącznej 
wysokości 366.813,17 zł, wykazujące spadek o 5,58% w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego. 
W strukturze należności wymagalnych największy udział mają należności wymagalne 
wykazane w sprawozdaniu : 
1. Starostwa Powiatowego i organu - 138.725,81 zł, spadek o 13,13 % w stosunku do 
analogicznego okresu roku ubiegłego, 
2. Zespołu Ośrodka Wsparcia - 12.337,52 zł, spadek o 0,96 % w stosunku do 
analogicznego okresu roku ubiegłego, 
3. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 3.435,84 zł, spadek o 49,23% w stosunku do 
analogicznego okresu roku ubiegłego, 



4 Powiatowego Zarządu Dróg - 209.580,00 zł, poziom analogicznego okresu roku 
ubiegłego. 
Największy udział (57,14%) należności wymagalnych występuje w Powiatowym 
Zarządzie Drog oraz w Starostwie Powiatowym (37,82%). W Powiatowym Zarządzie 
Dróg należności dotyczą niezapłaconej kary umownej za opóźnienie w wykonaniu 
dokumentacji dla zadań inwestycyjnych drogowych. 

W Starostwie Powiatowym należności dotyczą: należności z tytułu zwrotu kosztów za 
przechowywanie pojazdów od osób fizycznych na ogólną kwotę 78 034 72 zł 
należności z tytułu prowizji z tytułu zaległości od dzierżawy i wieczystego 
użytkowania mienia skarbu państwa w części 25% przypadających dla powiatu na 
kwotę łącznie 49.730,19 zł, oraz innych należności w łącznej kwocie 10 960 90 zł 
Pozostałe należności wymagalne dotyczą zaległości z tytułu czynszów, opł'at za wodę 
od mieszkańców przy ul. Słowackiego. 

P u b H c Z n y Z a k ł a d ° P i e k i Zdrowotnej w Mławie wykazał kwotę 
46. /40,44 zł stanowiącą wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług które 
w stosunku do roku 2018 wykazuj ą wzrost o 11,22%. 
Budżet po stronie dochodów zrealizowany został w 102,32 %, w tym dochody bieżące 
zrealizowano na poziomie 102,56 %, dochody majątkowe na poziomie 99,69%. 
Budżet po stronie wydatków ogółem zrealizowany został w 88,20% w'tym z tytułu 
wydatków bieżących realizacja zamknęła się na poziomie 87,91%, wydatków 
majątkowych 90,12%. 5 3 

Zespół Szkół Nr 1 w Mławie, Bursa Szkolna w Mławie oraz Powiatowy Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w to jednostki budżetowe, które upoważnione zostały do 
gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów. 
Łącznie za rok 2019 w powiecie mławskim osiągnięto wpływy na wydzielonych 
rachunkach dochodów w łącznej wysokości 180.354,11 zł na planowane 228 905 00 zł 
co stanowi 78,79 % planu. ' ' ' 
Plan wydatków tj. przeznaczenie dochodów ustalony został na poziomie 228 905 00 zł 
zrealizowany na kwotę 180354,11 zł, co stanowi 78,79%. 
Na koniec roku budżetowego nie pozostały środki na wydzielonych rachunkach 
dochodow, stąd we wszystkich jednostkach stan środków pieniężnych jest zerowy 
We wszystkich jednostkach wydatki z rachunku dochodów dokonywane były 
w oparciu o sporządzony plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych 
i były realizowane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów. 
Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 383/2020 w sprawie przedstawienia 
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2019 oraz 
informacji o stanie mienia. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 

Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, ul. Stanisława 
Wyspiańskiego 1, 06-500 Mława. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Markowi Kiełbińskiemu - Dyrektorowi 

Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, ul. Stanisława 
Wyspiańskiego 1, 06 500 Mława do dokonywania w imieniu Powiatu Mławskiego 
czynnosc, zwianych zaplanowaniem i realizacją projektu w ramach programu Erasmus 
+ t obszar Edukacja szkolna, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne, polegającego na 
uświadamianiu młodzieży poprzez kształtowanie Wiadomości i wartość, europejskich 
oraz wskazywanie trwałości i piękna kultury europejską, którego Operatorem jest 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus + w 
Warszawie. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 384/2020. 



6 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie o przyznanie dodatkowych 
środków w kwocie 26 647,11 zł wynikających z protokołu konieczności nr 1/2020 
dotyczącego pokrycia dachu łącznika budynku szkoły. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych wynikających z protokołu 
konieczności nr 1/2020 dotyczącego pokrycia dachu łącznika budynku szkoły, me 
uwzględnionych w kosztorysie ofertowym. 
Wartość robót dodatkowych z podatkiem VAT wynosi 26 647,11 zł i dotyczy: 
- wykonanie obróbek blacharskich, 
- montaż podwaliny konstrukcyjnej pod płyty dachowe, 
- zdjęcie istniejącego ocieplenia z wełny gr. 10 cm, 
- wywóz wełny i papy z rozbiórki (2 700,00zł). 
Po dyskusji Zarząd Powiatu przeznaczył dodatkowe środki finansowe w wys. 
23 947,11 zł na wykonanie robót dodatkowych z pominięciem środków związanych 
z wywozem wełny i papy z rozbiórki, ponieważ ta usługa została zapłacona ze środków 
bieżących. 
Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo - finansowym robót na 
drogach powiatowych zamiejskich w 2020 r. 
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 372/2020 z dnia 12.03.2020 r. w 
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2020 rok - Zarząd 
Powiatu wprowadził następujące zmiany: ?? 
- poz. I. „Zarządzanie siecią drogową - wynagrodzenia osobowe i pochodne 
zwiększenie o kwotę 95 360,00 zł do kwoty 1 709 463,00 zł, 
- poz. III. „Bieżące utrzymanie dróg" zmniejszenie o kwotę 95 360,00 zł do kwoty 1 
404 640,00 zł. 
Plan rzeczowo-finansowy robót na drogach powiatowych zamiejskich w 2020 r. 
pozostaje bez zmian i wynosi: 21 399 680,89 zł. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 385/2020. 
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
o wprowadzenie do budżetu powiatu mławskiego na 2020 rok pomocy finansowej 
Miasta Mława w kwocie 125 000,00 zł po stronie dochodów i wydatków z 
przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy drodze 
powiatowej Nr 2380W - ul. Szpitalna w Mławie". 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
zwrócił się do Zarządu Powiatu prośbą o wprowadzenie do budżetu powiatu 
mławskiego na 2020 rok pomocy finansowej Miasta Mława w kwocie 125 000,00 zł po 
stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. 
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2380W - ul. Szpitalna w Mławie". 
Łączna wartość zadania łącznie z wykonaniem dokumentacji wyniesie 250 000,00 zł. 
Powiat Mławski w Uchwale Nr XIV/112/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 
6 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
rok 2020 zabezpieczył na powyższe zadanie środki własne po stronie wydatków w 
kwocie 125 000,00 zł stanowiące udział 50 % wartości zadania. Rada Miasta Mława w 
Uchwale Nr XV/221/2020 z dnia 14 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Mławskiego w 2020 r. udzieliła pomocy finansowej w kwocie 
125 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania. 

8. 



Wykonanie tego zadania wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa wszystkich 
użytkowników drogi. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem i wyjaśnieniami Pana Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska - Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
wprowadzenie do budżetu powiatu mławskiego na 2020 rok pomocy finansowej 
Miasta Mława w kwocie 125 000,00 zł po stronie dochodów i wydatków 
z przeznaczeniem na w/w zadanie inwestycyjne. 

9. Sprawy różne. 
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 złożenie wniosku o przyznanie pomocy 
finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 
Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych". 
W przypadku pozytywnej akceptacji wniosku planuje się utworzenie i wyposażenie 
pracowni komputerowej w sprzęt dla grupy 14 uczniów oraz stanowisko nauczyciela 
Zaplanowano wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji LAN, zakup i montaż mebli 
(biurek, krzeseł), zakup oprogramowania specjalistycznego (Office, Adobe Photoshop) 
oraz antywirusowego, zakup zestawu interaktywnego zawierającego tablicę 
interaktywną i projektor, zestaw głośników oraz urządzenie wielofunkcyjne 
Pracownia będzie służyła do prowadzenia zajęć zawodowych w technikum 
kształcącym w zawodzie technik informatyk, technik reklamy i zajęć informatycznych 
w ZS Nr 1 w Mławie. 
Wkład własny Beneficjenta - 40% tj. 32 028,00zł. 
Wnioskowana pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego - 60% 
tj. 48 042,00zł. 
Planowana data rozpoczęcia - 30.06.2020r. 
Planowana data zakończenia - 15.12.2020r. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu Powiatu stwierdził, że oprogramowanie 
Office nie należy uwzględniać w zakupach, ponieważ szkoła może skorzystać 
z bezpłatnego dostępu do aplikacji tego oprogramowania. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej 
z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach w/w programu 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu stwierdził, że epidemia koronawirusa odbija 
się negatywnie na rynku pracy. Przedsiębiorcy oraz osoby bezrobotne potrzebują 
wsparcia. Wszystkie środki finansowe jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy 
w Mławie powinny być skierowane na zwalczanie pojawiającego się bezrobocia i być 
wsparciem dla przedsiębiorców na naszym rynku pracy. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że z Panem Witoldem 
Zeranskim - Dyrektorem PUP w Mławie prowadzone były rozmowy na temat 
możliwości udzielenia pomocy przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 
Czekamy na regulacje rządowe i rozwiązania, które będą chroniły przedsiębiorców 
i pracowmkow przed negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa COVID-19 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu poprosił, aby o zakup oprogramowania 
Microsoft Office 365 przez Starostwo Powiatowe w Mławie, które umożliwi zdalne 
komunikowanie się radnych z urzędem oraz prowadzenie obrad online. Program ten 
daje również możliwość tworzenia dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych oraz 
prezentacji multimedialnych, ma dostęp do poczty e-mail, dokumentów, kontaktów 
i kalendarzy niezależnie od lokalizacji. 



Pan Marcin Jurkiewicz - Informatyk Starostwa Powiatowego w Mławie poinformował, 
że uczniowie, kadra nauczycielska oraz pracownicy administracyjni instytucji 
edukacyjnych mogą bezpłatnie uzyskać dostęp do oprogramowania Office 365 pod 
kątem zdalnej nauki przedmiotu. Z oprogramowania można korzystać z dowolnego 
laptopa lub komputera stacjonarnego, na którym jest zainstalowana przeglądarka 
internetowa (np. Internet Explorer, Google Chrome, Fire Fox, Safari, Opera itd). 
Komputer musi posiadać dostęp do internetu. Zakup licencji z oprogramowaniem dla 
urzędu wiąże się ze sporymi kosztami (440,00 zł rocznie na 1 osobę + zakup laptopów 
lub tabletów dla radnych). 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu oznajmił, że epidemia COVID-19 
wpłynęła na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Mławie zmuszając do zmiany 
organizacji pracy. Prowadzone są działania w kierunku umożliwienia zdalnego 
obradowania i podejmowania rozstrzygnięć przez Radę i Zarząd Powiatu Mławskiego. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sześćdziesiąte pierwsze 
posiedzenie Zarządu Powiatu. 
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Protokół 

z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 31 marca 2020 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 
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