
Br. 0022.30.2020 
Protokół Nr 80/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 10 września 2020 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył osiemdziesiąte 
posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych 2 punktów: 
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego 
Nr 321/1020 z dnia 15.01.2020r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom 
jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań 
związanych z realizacją przedsięwzięć. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego 
Nr 322/1020 z dnia 15.01.2020r. w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i w latach następnych jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Mława 
w sprawie zaliczenia istniejącej drogi na obszarze miasta Mława do kategorii drogi 
gminnej oraz ustalenia jej przebiegu. 
14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
w sprawie przesunięcia w budżecie Powiatu Mławskiego na rok 2020 środków ochrony 
środowiska w kwocie 15 000,00 zł na wykonanie audytu przed inwestycyjnego 
instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych powiatu 
mławskiego. 
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 79/2020 z posiedzenia 
Zarządu Powiatu odbytego w dniu 28 sierpnia 2020 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu: „Aktywizacja społeczna 
i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego" 
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -
2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
Na wniosek Pana Witolda Zerańskiego - Dyrektora PUP w Mławie Zarząd Powiatu 
Mławskiego zatwierdził projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na 
lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego" realizowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX 
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja 
społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, podejmując uchwałę nr 474/2020. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Mławie i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie przez Zarząd 
Powiatu Mławskiego do reprezentowania, podejmowania decyzji wiążących, w tym do 
podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu, umowy o dofinansowanie projektu 
wraz z innymi niezbędnymi dokumentami, umowy partnerskiej a także wykonywania 



przez nich pozostałych zadań związanych z realizacją projektu: „Aktywizacja 
społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu 
mławskiego " ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -
2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
Zarząd Powiatu Mławskiego udzielił upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Mławie i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie 
do reprezentowania, podejmowania decyzji wiążących, w tym do podpisywania 
wniosku o dofinansowanie projektu, umowy o dofinansowanie projektu wraz z innymi 
niezbędnymi dokumentami, umowy partnerskiej a także wykonywania przez nich 
pozostałych zadań związanych z realizacją projektu „Aktywizacja społeczna i 
zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego" w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podejmując uchwałę nr 475/2020. 

5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy zarządcą nieruchomości 
(ZOW w Mławie) a najemcą lokalu nr 5 w budynku przy ul. Słowackiego 18, 
dotyczącego zaliczenia nakładów poniesionych na remont pomieszczeń po awarii 
instalacji elektrycznej na poczet ceny nabycia w przypadku wykupu lokalu na 
własność. 
Pani Joanna Tańska - Dyrektor ZOW w Mławie poinformowała, że w dniu 
16.07.2020r. w lokalu nr 5 przy ul. Słowackiego 18 w wyniku wystąpienia przepięcia 
i zużycia kilkudziesięcioletniej instalacji elektrycznej nastąpiło zwarcie w części 
przewodów w rurach stalowo - papowych (bertmanowskich). W wyniku powyższego 
instalacja nie nadawała się do naprawy i należało ją wymienić na nową. 
Łączny koszt wymiany instalacji elektrycznej razem z remontem po awarii w lokalu 
nr 5 wyniósł 12 450,00 zł. Koszt wymiany samych przewodów z rozdzielnicami 
i pomiarami wyniósł 7 560 zł. Zarządca nieruchomości zgłosił uszkodzenie mienia do 
ubezpieczyciela. W rezultacie odwołania od zaproponowanej kwoty odszkodowania 
została zawarta ugoda z ubezpieczycielem, zgodnie z którą ubezpieczyciel wypłacił 
odszkodowanie w wysokości 5 000,00 zł. Należność za wymianę instalacji w 
wysokości 7 560,00 zł została uregulowana przez zarządcę. 
Koszty remontu pomieszczeń po awarii instalacji w wysokości 4 890,00 zł (został 
wykonany kosztorys powykonawczy) nie zostały uregulowane. Placówka w budżecie 
nie posiada środków na pokrycie tych należności. 
W wyniku rozmów przeprowadzonych z najemcą lokalu nr 5, wyraził on zgodę na 
pokrycie kosztów remontu w przypadku, gdy nakład ten zostanie jemu zaliczony na 
poczet ceny nabycia w przypadku wykupu lokalu na własność. 
Po dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie uznał, że kwota w wys. 4 890,00 zł zostanie 
rozliczona z najemcą w ramach czynszu. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie wyrażenia 
zgody na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. 
Zarząd Powiatu pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
Mławskiego w sprawie wyrażenia zgody na wybór biegłego rewidenta do 



przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie i postanowił wnieść pod obrady XIX Sesji. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2020 rok. 
Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 476/2020 w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2020 rok. 
I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 9.353,30 zł 
i dotyczy: 
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej 
w rozdziale 75011 w wysokości 5.129,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej. 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 celowej 
w rozdziale 75411 w wysokości 4.152,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę: odpraw 
emerytalnych, nagród jubileuszowych, pomocy mieszkaniowych, zasiłków na 
zagospodarowanie, zasiłków pogrzebowych 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. 
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej 
w rozdziale 85321 w wysokości 72,30 zł z przeznaczeniem na zadania określone 
w art. 6ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie 
finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 9.353,30 zł 
(per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w w/w pozycji I oraz: 
1. W rozdziale 80115, 80117, 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie 
finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 5.796,00 zł, z przeznaczeniem 
na wypłatę awansu zawodowego dla nauczyciela. Powyższe środki zostały przesunięte 
z rezerwy celowej na awanse zawodowe i odprawy emerytalne. 
2. W rozdziale 75075 następuje przesuniecie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w wysokości 15.993,00 zł z przeznaczeniem na zakup 
materiałów promocyjnych. 
3. W rozdziale 75020 następuje przesuniecie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w wysokości 91,00 zł celem prawidłowego ujęcia odsetek 
w klasyfikacji budżetowej. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 100.946.358,31 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 109.201.400,58 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. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji 
o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na 
rok 2020. 



Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 477/2020 w sprawie w sprawie 
przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu 
dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2020. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego 
Nr 321/1020 z dnia 15.01.2020r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom 
jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań 
związanych z realizacją przedsięwzięć. 
Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 478/2020 w sprawie zmiany uchwały 
Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 321/1020 z dnia 15.01.202Qr. w sprawie przekazania 
uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie 
zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego 
Nr 322/1020 z dnia 15.01.2020r. w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i w latach następnych jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu. 
Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 479/2020 w sprawie w sprawie zmiany 
uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 322/1020 z dnia 15.01.2020r. w sprawie 
przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 
w roku 2020 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
powiatu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu 
Dróg w Mławie. 
Pan Wojciech Krajewski - Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa 
i Środowiska poinformował, że został przygotowany nowy Regulamin Organizacyjny 
Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie, który przewiduje utworzenie nowego 
stanowiska w jednostce - Zastępcy Dyrektora. 
Zastępca Dyrektora będzie kierował pracą działu technicznego a w okresie 
nieobecności Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg będzie sprawował jego 
zastępstwo. 
Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 480/2020 w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Mława 
w sprawie zaliczenia istniejącej drogi na obszarze miasta Mława do kategorii drogi 
gminnej oraz ustalenia jej przebiegu. 
Zarząd Powiatu Mławskiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Miasta 
Mława w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej i ustalenia przebiegu ulicy bez 
nazwy na dz. nr 831/7, w części: dz.831/14, 751/49 poprzez dz. nr 826 stanowiącą 
grunty pod wody opadowe, na odcinku od ul. Smolarnia do ul. Grzebskiego 
w obrębie 10. 
W przedmiotowej sprawie zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 481/2020. 

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
0 wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego 
polegających na zmniejszeniu limitów dochodów i wydatków na lata 2020 i 2021 dla 
zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343 
w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - ETAP II". 
Pan Wojciech Krajewski - Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa 
1 Środowiska zwrócił się do Zarządu Powiatu Mławskiego z prośbą o wprowadzenie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego polegających na 
zmniejszeniu limitów dochodów i wydatków na lata 2020 i 2021 dla zadania pn. 



„Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343 w miejscowościach 
Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - ETAP II". 
Zmiana Limitu wydatków na 2020 rok przedstawia się następująco: 

- Zmniejszenie kwoty w wysokości 6 000 000,00 zł o kwotę 2 974 000,00 zł do 
kwoty 3 026 000,00 zł, w tym: 
- Zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków środków z Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości 4 200 000,00 zł o kwotę 2 081 800,00 zł do kwoty 2 
118 200,00 zł., 
- Zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków środków z Gminy Strzegowo 
w wysokości 509 773,00 zł o kwotę 282 823,00 zł do kwoty 226 950,00 zł., 
- Zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków środków z Gminy Wiśniewo 
w wysokości 390 227,00 zł o kwotę 163 277,00 zł do kwoty 226 950,00 zł. 
- Zmniejszenie po stronie wydatków środków własnych powiatu mławskiego 
w wysokości 900 000,00 zł o kwotę 446 100,00 zł do kwoty 453 900,00 zł. 

Zmiana Limitu wydatków na 2021 rok przedstawia się następująco: 
- Zmniejszenie kwoty w wysokości 6 255 611,28 zł o kwotę 402 554,68 zł do 
kwoty 5 853 056,60 zł, w tym: 
- Zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków środków z Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości 4 378 927,89 zł o kwotę 281 788,27 zł do kwoty 
4 097 139,62 zl„ 
- Zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków środków z Gminy Strzegowo 
w wysokości 548 114,00 zł o kwotę 8 636,00 zł do kwoty 539 478,00 zł., 
- Zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków środków z Gminy Wiśniewo 
w wysokości 390 227,00 zł o kwotę 51 747,00 zł do kwoty 338 480,00 zł. 
- Zmniejszenie po stronie wydatków środków własnych powiatu mławskiego 
w wysokości 938 342,39 zł, o kwotę 60 383,41 zł do kwoty 877 958,98 zł. 

Łączne nakłady finansowe wyniosą 8 879 056,60 zł w tym 3 026 000,00 zł na rok 2020 
i 5 853 056,60 zł na rok 2021. 
Powyższe zmiany spowodowane są tym, iż w trybie przetargu nieograniczonego 
rozstrzygniętego dnia 18 czerwca 2020 r. przez PZD w Mławie wykonawcą zadania 
pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343 w miejscowościach 
Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - ETAP II" została firma STRABAG Sp. z o.o. z 
siedzibą w Pruszkowie. 
Całkowita wartość zadania na łata 2020-2021 z uwzględnieniem kosztów inspektora 
nadzoru i badań laboratoryjnych wynosi 8 879 056,60 zł. Dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych na podstawie zawartej przez Powiat Mławski i Wojewodę 
Mazowieckiego dnia 4 września 2020 r. Umowy nr FDS/66/2020, wyniesie 
6 215 339,62 zł. Udział własny powiatu mławskiego to 2 663 716,98 zł, w tym przy 
wsparciu finansowym Gminy Wiśniewo w kwocie 226 950,00 zł w roku 2020 i w 
kwocie 338 480,00 zł w roku 2021 oraz przy wsparciu finansowym Gminy Strzegowo 
w kwocie 226 950,00 zł w roku 2020 i w kwocie 539 478,00 zł w roku 2021. Dnia 
25.08.2020 r. powiat mławski wysłał pisma do Gmin Strzegowo i Wiśniewo z prośbą 
o dokonanie wskazanych powyżej zmian w WPF gmin. 
Źródła finansowania zadania w latach 2020-2021: 
FDS: rok 2020 - 2 118 200,00 zł, rok 2021 - 4 097 139,62 zł, 
Powiat Mławski: rok 2020 - 453 900,00 zł, rok 2021 - 877 958,98 zł, 
Gmina Strzegowo: rok 2020 - 226 950,00 zł, rok 2021 - 539 478,00 zł, 
Gmina Wiśniewo: rok 2020 - 226 950,00 zł, rok 2021 - 338 480,00 zł, 
Razem: rok 2020 - 3 026 000,00 zł, rok 2021 - 5 853 056,60 zł. 



Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za pozostawieniem wkładu własnego na 
w/w zadaniu z uwagi, iż mogą pojawić się roboty dodatkowe. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi 
powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343 w miejscowościach Kowalewo, 
Kowalewko, Dąbrowa - ETAP II" uwzględniając swój wniosek. 

14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w 
sprawie przesunięcia w budżecie Powiatu Mławskiego na rok 2020 środków ochrony 
środowiska w kwocie 15 000,00 zł na wykonanie audytu przed inwestycyjnego 
instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych powiatu 
mławskiego. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za złożeniem wniosku do Prezesa Rady 
Ministrów o dofinansowanie zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych związanych z budową sali sportowej w ZS Nr 4 w Mławie wraz z budową 
boisk wielofunkcyjnych oraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych na budynkach 
jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego. Instalacja obejmowała będzie 
następujące budynki: I LO w Mławie, ZS Nr 1 w Mławie, ZS Nr 2 w Mławie, ZS Nr 4 
w Mławie, Dom Dziecka w Kowalewie, SOSW w Mławie, Bursa Szkolna w Mławie, 
Mławska Hala Sportowa w Mławie. 
Ponadto jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie w budżecie Powiatu Mławskiego 
na rok 2020 środków ochrony środowiska w kwocie 15 000,00 zł na wykonanie audytu 
przed inwestycyjnego instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek 
organizacyjnych powiatu mławskiego. 
Przesunięcia dotyczą: 
- z zakupu materiałów i wyposażenia - 9 000,00zł 
- z delegacji służbowych - 3 000,00zł 
- ze szkoleń pracowników - 3 000,00zł. 

15. Uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie uzgodnił projekty decyzji 
0 warunkach zabudowy: 
- Burmistrza Miasta Mława - Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią 
socjalno-biurową i portiernią, nr ewid. działki 11-284, 11-285 Mława; 
- Wójta Gminy Strzegowo - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
1 budynku gospodarczego, nr ewid. działki 49/2 Adamowo, Gmina Strzegowo. 

16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Mławie w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na zadanie pn. „Przebudowa 
kotłowni gazowej wraz z wymianą kotłów w budynku SOSW w Mławie" o kwotę 
42 000,00 zł. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że w 
dniu 28.08.2020r. zostały otwarte oferty w związku z ogłoszeniem zamówienia 
publicznego pn. „Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą kotłów w budynku 
SOSW w Mławie". Wpłynęły 4 oferty z czego najtańsza wynosi 147 600,00zł brutto. 
Na rozdziale 80102 § 6050 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jednostka 
posiada środki w wys. 120 000,00zł, z czego kwota 9 471,00 zł została przeznaczona 
na wykonanie dokumentacji projektowej. Pozostała kwota w wys. 110 529,00 zł jest 
niewystarczająca na dalsza realizację zadania. Brakuje 42 000,00zł na inwestycje oraz 
pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej 
sprawie. Na powyższy cel przeznaczył kwotę w wys. 42 000,00 zł. Źródłem pokrycia 
będą środki ochrony środowiska. 



17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków 
0 przyznanie Nagrody Starosty Mławskiego dla Najlepszego Maturzysty zgodnie 
z „Programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
1 ponadpodstawowych z terenu powiatu mławskiego". 
Zarząd Powiatu Mławskiego powołał Komisję do rozpatrzenia wniosków 
0 przyznanie Nagrody Starosty Mławskiego dla Najlepszego Maturzysty zgodnie 
z „Programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
1 ponadpodstawowych z terenu powiatu mławskiego" w składzie: 
1. Zbigniew Markiewicz - Przewodniczący 
2. Bożena Tomkiel - Członek Komisji 
3. Beata Chocholska - Członek Komisji. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 482/2020. 

18. Sprawy różne. 
Pan Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta zapoznał Zarząd Powiatu z treścią petycji 
mieszkańców ul. Feliksa Szreńskiego w Szreńsku dot. rozwiązania problemu zalewania 
wodami opadowymi ul. Feliksa Szreńskiego oraz poprawy stanu nawierzchni drogi 
i chodników. 
Zarząd Powiatu Mławskiego postanowił zaprosić na kolejne swoje posiedzenie: Wójta 
Gminy Szreńsk, Przewodniczącego Rady Gminy Szreńsk, Dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg w Mławie. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął osiemdziesiąte posiedzenie 
Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
11.09.2020 r. 

Podpisy członków Zai 

Jerzy Ryszard Rai o 

Zbigniew Markiewic: 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski . 

Krystyna Zając . 





Załącznik do Protokołu Nr 80/2020 

z dnia 10.09..2020 r. 

Protokół 

z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 10 września 2020 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rako^śkkr:::. 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski /., 

Krystyna Zając r::' 




