
Br. 0022.14.2020 
Protokół Nr 64/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 20 kwietnia 2020 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sześćdziesiąte 
czwarte posiedzenie Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu obradował w trybie zdalnym -
onłine, przy zastosowaniu wideokonferencji. W posiedzeniu brali udział Członkowie 
Zarządu: Pan Jerzy Ryszard Rakowski, Pan Zbigniew Markiewicz, Pan Witold 
Okumski, Pani Jolanta Karpińska, Pani Krystyna Zając oraz zaproszeni goście: Pani 
Edyta Wild - Sekretarz Powiatu, Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu, Pani 
Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu przypomniał, że w ramach 
projektu „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego" zakupiono 33 laptopy i 9 tabletów oraz wykupiono na nie polisę 
ubezpieczeniową. Sprzęt elektroniczny zostanie przekazany szkołom prowadzonym 
przez powiat mławski. 
Zarząd Powiatu udzielił Panu Markowi Kiełbińskiemu, jako Dyrektorowi I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie pełnomocnictwa do: 
1) przyjęcia w posiadanie sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub 
nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 
innego sposobu kształcenia na podstawie protokołu przyjęcia w posiadanie; 
2) zawierania w imieniu Powiatu Mławskiego - I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Mławie w Mławie umowy użyczenia sprzętu; 
3) wykonywania czynności wynikających z umowy użyczenia. 
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do czasu zniesienia ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVID -19, nie dłużej niż przez czas pełnienia przez 
Pana Marka Kiełbińskiego funkcji Dyrektora 1 Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 395/2020. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 
w Mławie. 
Zarząd Powiatu udzielił Pani Urszuli Makowskiej, jako Dyrektorowi Zespołu Szkół 
nr 1 w Mławie pełnomocnictwa do: 
1) przyjęcia w posiadanie sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub 
nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 
innego sposobu kształcenia na podstawie protokołu przyjęcia w posiadanie; 
2) zawierania w imieniu Powiatu Mławskiego - Zespołu Szkół nr 1 w Mławie umowy 
użyczenia sprzętu; 
3) wykonywania czynności wynikających z umowy użyczenia. 
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do czasu zniesienia ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVID -19, nie dłużej niż przez czas pełnienia przez 
Panią Urszulę Makowską funkcji Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Mławie. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 396/2020. 



4. Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 
w Mławie 
Zarząd Powiatu udzielił Pani Anecie Zawadzkiej, jako Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 
w Mławie pełnomocnictwa do: 
1) przyjęcia w posiadanie sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub 
nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 
innego sposobu kształcenia na podstawie protokołu przyjęcia w posiadanie; 
2) zawierania w imieniu Powiatu Mławskiego - Zespołu Szkół nr 2 w Mławie umowy 
użyczenia sprzętu; 
3) wykonywania czynności wynikających z umowy użyczenia. 
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do czasu zniesienia ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVID -19, nie dłużej niż przez czas pełnienia przez 
Panią Anetę Zawadzką funkcji Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Mławie. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 397/2020. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 
w Mławie 
Zarząd Powiatu udzielił Panu Stefanowi Wojnarowskiemu, jako Dyrektorowi Zespołu 
Szkół nr 3 w Mławie pełnomocnictwa do: 
1) przyjęcia w posiadanie sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub 
nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 
innego sposobu kształcenia na podstawie protokołu przyjęcia w posiadanie; 
2) zawierania w imieniu Powiatu Mławskiego - Zespołu Szkół nr 3 w Mławie umowy 
użyczenia sprzętu; 
3) wykonywania czynności wynikających z umowy użyczenia. 
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do czasu zniesienia ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoYID -19, nie dłużej niż przez czas pełnienia przez 
Pana Stefana Wojnarowskiego funkcji Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Mławie. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 398/2020. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 
w Mławie 
Zarząd Powiatu udzielił Panu Stanisławowi Matyjasikowi, jako Dyrektorowi Zespołu 
Szkół nr 4 w Mławie pełnomocnictwa do: 
1) przyjęcia w posiadanie sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub 
nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 
innego sposobu kształcenia na podstawie protokołu przyjęcia w posiadanie; 
2) zawierania w imieniu Powiatu Mławskiego - Zespołu Szkół nr 4 w Mławie umowy 
użyczenia sprzętu; 
3) wykonywania czynności wynikających z umowy użyczenia. 
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do czasu zniesienia ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVID -19, nie dłużej niż przez czas pełnienia przez 
Pana Stanisława Matyjasika funkcji Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Mławie. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 399/2020. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora SOSW w Mławie. 
Zarząd Powiatu udzielił Pani Marii Magdalenie Kozakiewicz, jako Dyrektorowi 
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie 
pełnomocnictwa do: 
1) przyjęcia w posiadanie sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub 
nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 
innego sposobu kształcenia na podstawie protokołu przyjęcia w posiadanie; 



2) zawierania w imieniu Powiatu Mławskiego - Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie umowy użyczenia sprzętu; 
3) wykonywania czynności wynikających z umowy użyczenia. 
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do czasu zniesienia ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVID -19, nie dłużej niż przez czas pełnienia przez 
Pani Marii Magdalenie Kozakiewicz, jako Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 400/2020. 

8. 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 sześćdziesiąte czwarte posiedzenie 
Zarządu Powiatu. 

Podpisy członków Zar 
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Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski 

Krystyna Zając .... 





Załącznik do Protokołu Nr 64/2020 

z dnia 20.04.2020 r. 

Protokół 

z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2020 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 




