
Br. 0022.31.2020 
Protokół Nr 81/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 21 września 2020 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył osiemdziesiąte 
pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych 2 punktów: 
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Głównej Księgowej Powiatowego 
Urzędu Pracy w Mławie przez Zarząd Powiatu Mławskiego do kontrasygnowania 
umowy o dofinansowanie projektu oraz innych niezbędnych do jej zawarcia i 
realizacji dokumentów a także wykonywania przez nią 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. 
15. Rozpatrzenie wniosku KGW „Na Szpilkach" z Otoczni Starej w sprawie 
przygotowania i wręczenia nagród w ramach promocji Powiatu Mławskiego 
dla wszystkich KGW biorących udział w imprezie integracyjnej KGW połączonej 
z zawodami sportowymi. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie powyższych zmian w 
porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjął protokół Nr 80/2020 z posiedzenia 
Zarządu Powiatu odbytego w dniu 10 września 2020 roku. 

3. Zapoznanie się z petycją mieszkańców ul. Feliksa Szreńskiego w Szreńsku. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu przypomniał, że Zarząd 
Powiatu na poprzednim swoim posiedzeniu zapoznał się 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, zamontowania ograniczników szybkości jazdy oraz lustra na łuku drogi 
na wyjeździe z ul. Feliksa Szreńskiego w stronę Radzanowa. 
Stwierdził, iż przedmiotowa ulica, leżąca w ciągu drogi powiatowej Nr 23 3 7W, 
znajduje się w stanie technicznym wskazującym na konieczność wykonania 
kompleksowej przebudowy. 
Pan Marek Nitczyński - Wójt Gminy Szreńsk poinformował, że wykonana kanalizacja 
spowodowała zachwianie spływu wód opadowych. Gmina zleciła projektantowi 
opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy ul. Feliksa Szreńskiego 
w Szreńsku wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej i linii energetycznej. Koszt 
wykonania opiewał na kwotę 1 młn 800 tys. zł. Wykonanie zadania było zaplanowane 
na przyszły rok. 
Odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Wójt i Przewodniczący Gminy Szreńsk, 
radni gminni i powiatowi, mieszkańcy Szreńska, Wicestarosta, Dyrektor PZD 
w Mławie. Oczekiwania mieszkańców ul. Feliksa Szreńskiego szły w kierunku 
natychmiastowego rozwiązania problemu. Pojawiły się pewne nieporozumienia. 
Po spotkaniu odstąpiono od realizacji zaplanowanego zadania. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu uważa, że zadanie powinno 
być kontynuowane. Zwrócił się do Wójta Gminy Szreńsk o przeanalizowanie 
możliwości wrócenia do realizacji przedmiotowego zadania. 



Pan Marek Nitczyński - Wójt Gminy Szreńsk poinformował, że na chwilę obecną 
zadanie nie jest możliwe do wykonania z uwagi na ograniczone możliwości finansowe. 
Inwestycja nie jest ujęta w budżecie gminy na 2020 rok. Środki, które były 
przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania zostały skierowane na wykonanie 
kanalizacji ul. Żuromińskiej. Zapewnił iż, podejmie rozmowy z radnym gminnymi, 
aby zadanie zostało wykonane w przyszłości. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zadeklarował chęć 
uczestniczenia w spotkaniu z radnymi gminnymi. Uważa, że należy się wspólnie 
zastanowić nad terminem realizacji zadania. 

4. Zapoznanie się z pismem Pana - ~ , / ~ " ^ w sprawie 
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Mławskiego na 2021 rok, 
celem budowy nowego chodnika przy drodze powiatowej P2375W na odcinku od 
początku ulicy Nowej do jej końca. 
Zarząd Powiatu zapoznał się pismem Pana _ •• ; ;. • • ' ...-.•...• . •.. w 

sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Mławskiego na 
2021 rok, celem budowy nowego chodnika przy drodze powiatowej P2375W na 
odcinku od początku ulicy Nowej do jej końca, którego treść przedstawił Pan Dariusz 
Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska. 
Inwestycja polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 2375W (ul. Nowa) w 2019 
roku została wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej pod nazwą: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji 
technicznej - poprawa bezpieczeństwa". W roku 2020 przy udziale finansowym Miasta 
Mława wykonano dokumentację techniczną na podstawie, której Powiat Mławski 
złożył dnia 10.08.2020r. wniosek do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie 
inwestycji w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych. Obecnie Powiat 
Mławski oczekuje na rozpatrzenie powyższego wniosku, jeżeli sprawa zostanie 
rozpatrzona pozytywnie zostaną podjęte działania mające na celu uruchomienie 
procedury przetargowej podczas, której zostanie wyłoniony wykonawca. Planowanym 
terminem zakończenia zadania przebudowy ulicy Nowej planowany jest rok 2022. 
W ramach zadania zaplanowano wykonanie rozbudowy odcinka ulicy Nowej 
od skrzyżowania z ul. Napoleońską do skrzyżowania z ulicami Instalatorów 
i Działdowską na odcinku około 845 metrów. Prace przy rozbudowie będą polegały 
na wykonaniu robót rozbiórkowych, ziemnych, wykonaniu wzmocnienia istniejącej 
konstrukcji jezdni, wykonaniu zjazdów do posesji oraz chodników usytuowanych przy 
jezdni, a także wykonanie ścieżki rowerowej dwukierunkowej. Ponadto projekt 
przewiduje także oznakowanie pionowe i poziome, wykonanie kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia, parkingów, zatok autobusowych oraz usunięcie kolizji w branży sieci 
kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej, wodociągowej i telekomunikacyjnej. 
Na skrzyżowaniu ulicy Nowej z ulicą Mechaników i Abp. Nowowiejskiego 
zaprojektowano rondo co zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. 
Zarząd Powiatu zobowiązał Starostę Mławskiego do udzielenia odpowiedzi Panu 

- - . • na pismo w przedmiotowej sprawie. 
5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SPZOZ w Mławie w sprawie udzielenia dotacji 

w kwocie 500 000,00 zł. 
Pan Waldemar Rybak - Dyrektor SPZOZ w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 
Mławskiego z prośbą o udzielenie dotacji w kwocie 500 000,00 zł na zakup sprzętu 
medycznego niezbędnego do wykonywania usług medycznych na przyzwoitym 
poziomie, sfinansowania prac początkowych związanych z inwestycjami wieloletnimi 
oraz na działalność bieżącą. 
Poinformował, że plan zakupów inwestycyjnych na 2020 rok składa się z 18 pozycji, 
z czego 12 zostało zrealizowanych. Zakupy, które winny być zrealizowane to: 
cieplarka do prowadzenia hodowli bakteryjnych, aparat do mierzenia bilirubiny dla 



dzieci, endoskop, aparat USG z trzema głowicami, głowica liniowa UST - 5413 do 
aparatu USG Aloka, dwa aparaty elektrochirurgiczne. Ponadto szpital, chciałby 
pozyskać środki na archiwizację dokumentacji i opracowanie dokumentacji technicznej 
(audyt energetyczny i program funkcjonalno-użytkowy) związanej z przygotowanym 
wnioskiem na udzielenie unijnej dotacji. Termin złożenia wniosku został wydłużony 
do końca października br. 
Archiwizacja dokumentacji nie była ujęta w planie finansowym na rok 2020, a 
ze względu na prace związane z modernizacją budynku poradni specjalistycznych 
stała się konieczna. SPZOZ przechowuje dokumentację w pomieszczeniach, które mają 
zmienić swoje przeznaczenie w wyniku zaplanowanych prac modernizacyjnych. 
W pomieszczeniach tych zostanie urządzona rejestracja dla pacjentów spełniająca 
wszelkie wymogi sanitarne oraz wymogi planu budowlanego. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu zapytała: 
- na jaką kwotę jest wyceniona pozycja - Opracowanie dokumentacji technicznej 
(audyt energetyczny i program funkcjonalno-użytkowy) oraz pozycja - Archiwizacja 
dokumentacji? 
Pan Waldemar Rybak - Dyrektor SPZOZ w Mławie oznajmił, iż w ramach kwoty 
500 000,00zł uwzględniono kwotę 60 270,00zł na zadanie związane z opracowaniem 
dokumentacji technicznej (audyt energetyczny i program funkcjonalno-użytkowy) 
i kwotę 71 786,80 zł związaną z archiwizacją dokumentacji. W skład pozostałej kwoty 
wchodzą zakupy inwestycyjne. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu zwracając się do Dyrektora SPZOZ 
w Mławie powiedziała, że opracowanie dokumentacji technicznej wiąże się z realizacją 
inwestycji. Z jakich środków jest ona planowana? 
Pan Waldemar Rybak - Dyrektor SPZOZ w Mławie oznajmił, iż na chwilę obecną 
chciałby wykonać opracowanie dokumentacji technicznej. Posiadanie jej daje 
dużą przewagę w pozyskiwaniu środków zewnętrznych - unijnych bądź 
z Ministerstwa Zdrowia. Dokumentacja powinna być tak opracowana, aby można było 
wykonywać modernizację etapami. Ważnym elementem dokumentacji będzie 
sporządzenie specyfikacji technicznej - Wykonanie i odbiór robót budowalnych. 
W ramach własnych środków Dyrektor SPZOZ w Mławie planuje wykonać ekspertyzę 
konstrukcyjną budynku, ppoż.. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu stwierdził, iż należy 
opracować dokumentację techniczną, aby być gotowym na pozyskiwanie 
zewnętrznych środków. 
Po dyskusji Zarząd Powiatu Mławskiego wyraził wstępną zgodę na udzielenie dotacji 
szpitalowi mławskiemu w kwocie 500 000,00 zł, nie mniej jednak uznał, że złożony 
wniosek należy uzupełnić o wykaz planowanych zadań wraz z wyliczeniem kosztów. 
Zobowiązał Dyrektora SPZOZ w Mławie do przygotowania informacji uzupełniającej 
wniosek na jedno z kolejnych swoich posiedzeń. 

6. Zaopiniowanie materiału sesyjnego - Informacja na temat lokalnego rynku pracy oraz 
programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 
realizowanych w powiecie mławskim za I-półrocze 2020 roku. 
Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w materiał 
będący przedmiotem obrad XIX Sesji, który przedstawił Pan Witold Zerański -
Dyrektor PUP w Mławie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Głównej Księgowej Powiatowego 
Urzędu Pracy w Mławie przez Zarząd Powiatu Mławskiego do kontrasygnowania 
umowy o dofinansowanie projektu oraz innych niezbędnych do jej zawarcia i 
realizacji dokumentów a także wykonywania przez nią 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 dzielił upoważnienia Głównej Księgowej Powiatowego 
Urzędu Pracy w Mławie do kontrasygnowania umowy o dofinansowanie projektu oraz 
innych niezbędnych do jej zawarcia i realizacji dokumentów a także wykonywania 
przez nią 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 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wykupu lokali mieszkalnych przy 
ul. Wyspiańskiego 6, podejmując uchwałę Nr 483/2020. 

8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wykupu lokali mieszkalnych przy 
ul. Wyspiańskiego 6 w Mławie. 
Pan Marek Kujawa - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, że mieszkańcy bloku mieszkalnego przy 
Wyspiańskiego 6 w Mławie wielokrotnie zwracali się do Zarządu Powiatu Mławskiego 
w sprawie odsprzedania lokali, w których zamieszkują od wielu lat. 
Ponadto wyjaśnił, iż nieruchomość na której posadowiony jest budynek jest w trwałym 
zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. 
Warunkiem koniecznym przygotowania nieruchomości do zbycia jest dokonanie 
podziału geodezyjnego, polegającego na wydzieleniu gruntu pod budynkiem i gruntu 
niezbędnego do korzystania z tego budynku. Podział taki musi uwzględniać podziemne 
sieci uzbrojenia terenu, a także brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej 
nowopowstałej działki, który musiałby zostać zapewniony w wyniku wydzielenia drogi 
wewnętrznej lub ustanowienia służebności gruntowej, biorąc pod uwagę potrzeby 
mieszkańców bloku, ale także instytucji, których siedziby znajdują się na 
przedmiotowej działce tj.: Powiatowego Urzędu Pracy, Wydziału Komunikacji 
Starostwa Powiatowego w Mławie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
Wydzielenie działki pod budynkiem mieszkalnym musiałoby być również zgodne z 
przepisami prawa budowlanego poprzez zapewnienie odpowiedniego przebiegu linii 
granicznych od ścian budynku. 
Projekt takiego podziału musi być najpierw pozytywnie zaopiniowany a następnie 
zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Mława. 
Dla przedmiotowego budynku niezbędne jest również dokonanie inwentaryzacji 
budowlanej, w celu określenia powierzchni użytkowej lokali i pomieszczeń 
przynależnych, w częściach wspólnych budynku oraz udziału w gruncie (po jego 
wydzieleniu). Wartość lokali powinna zostać określona przez uprawnionego 
rzeczoznawcę majątkowego. 
Zarząd Powiatu Mławskiego po zapoznaniu się z korespondencją zgromadzoną 
w przedmiotowej sprawie i wyjaśnieniach Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami uznał, że sytuacja prawna i faktyczna nieruchomości 
jest skomplikowana: 
Od strony południowej budynku mieszkalnego, linię podziału należałoby poprowadzić 
4 m od ściany budynku mieszkalnego ze względu na okna umieszczone w tej ścianie. 
Takie rozwiązanie mogłoby doprowadzić do sytuacji, że po zagrodzeniu wydzielonej 
działki nie byłoby dostępu do boisk sportowych na terenie liceum. Taka potrzeba może 
wystąpić perspektywicznie chociażby przy okazji remontu i budowy boisk czy samego 
budynku Liceum. 



Wydzielenie działki w kierunku do ulicy Wyspiańskiego praktycznie jest 
niewykonalne. Wymagałoby to wykonania wjazdu z ulicy Wyspiańskiego, poprzez 
istniejący parking, pas zieleni i chodnik (wszystko w pasie ulicy) a następnie w ramach 
istniejącej aktualnie działki nr 235/3 poprzez ciąg pieszy tj. chodniki wykorzystywane 
do przemieszczenia się ludzi obsługiwanych przez mieszczące się tu instytucje. 
W takiej sytuacji pozostawałoby tylko wydzielenie działki „mniejszej" czyli np. po 
ścianach budynku i ustanowienie służebności gruntowej - a to z kolei nie zostanie 
zaopiniowane pozytywnie przez Burmistrza Miasta Mława. 
Najważniejszym warunkiem podjęcia decyzji o przeznaczeniu lokali do sprzedaży na 
rzecz najemców jest złożenie wniosku o sprzedaż przez najemców wszystkich lokali, 
a złożony wniosek pochodzi od trzech osób. 
Pomimo całego zrozumienia istniejącego zagadnienia Zarząd Powiatu Mławskiego 
skłonił się do pozostawienia lokali jako mieszkań zakładowych I Liceum 
Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Mławie. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2020 rok. 
Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 484/2020 w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Mławskiego na 2020 rok. 
I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 5.870,84 zł 
i dotyczy: 
I. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie 
zwiększenia dochodów z porozumienia z Powiatem Nidzickim w wysokości 5.870,84 
zł w sprawie pokrycia kosztów utrzymania przyjętego dziecka w rodzinie zastępczej. 
Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki, zgodnie 
z przyjętym porozumieniem. 
II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 5.870,84 zł 
(per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w w/w pozycji I oraz: 
1. W rozdziale 70005 następuje przesuniecie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług 
pozostałych dotyczących gospodarki nieruchomościami. 
2. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 15.358,18 zł, 
z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz wypłatę nagród za wykonywanie 
zadań służbowych w zastępstwie, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. 
3. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum 
Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 700,00 zł w ramach wydatków bieżących 
związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami. 
4. W rozdziale 80115, 80117, 80130 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie 
finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 11.500,00 zł w ramach 
wydatków bieżących związanych z wykonaniem przeglądu windy oraz zakupem 
materiałów i usług. 
5. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie 
finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 40.193,42 zł w ramach 
wydatków bieżących związanych ze zwiększoną liczbą uczniów po rekrutacji do klas 
pierwszych. 
6. W rozdziale 85406 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 2.180,60 zł, z przeznaczeniem 
na wypłatę awansu zawodowego dla nauczyciela. Powyższe środki zostały przesunięte 
z rezerwy celowej na awanse zawodowe i odprawy emerytalne. 
7. W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w wysokości 51.192,11 zł, 
z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w ramach zadań z zakresu administracji 
rządowej. 



8. W rozdziale 90095 następuje przesuniecie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w wysokości 6.750,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie 
audytu w zakresie instalacji fotowoltaicznych, w ramach środków z Ochrony 
Środowiska. 
9. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej 
Hali Sportowej w Mławie w wysokości 6.000,32 zł, z przeznaczeniem na wydatki 
bieżące związane z remontami w ramach środków własnych i porozumień. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 100.952.229,15 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 109.207.271,42 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. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji 
0 dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na 
rok 2020. 
Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 485/2020 w sprawie przekazania 
jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów 
1 wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2020. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego; 
• zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020; 
• uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte 

wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub 
krajowym współzawodnictwie sportowym. 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Starosty Mławskiego dla Najlepszych 
Maturzystów w 2020 roku zgodnie z „Programem wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu powiatu 
mławskiego". 

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Komisję wniosków Zarząd Powiatu 
Mławskiego przyznał Nagrody Starosty Mławskiego najlepszym maturzystom 
w 2020 roku zgodnie z „Programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu powiatu mławskiego": 
1. Damianowi Kopka - maturzyście z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mławie - 1 000,00 zł; 
2. Paulinie Hryciuk - maturzystce z Technikum Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego 
w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie - 1 000,00 zł; 
3. Monice Klej - maturzystce z Technikum Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej 
w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie - 1 000,00 zł; 

4. Jakubowi Konarzewskiemu - maturzyście z III Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie - 1 000,00 zł; 
5. Julii Weronice Florczak - maturzystce z Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 
im. Obrońców Mławy z Września 1939 roku w Mławie - 1 000,00 zł. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 486/2020. 



13. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu mieszkalnego. 
Zarząd Powiatu Mławskiego wyraził zgodę na wynajem lokalu mieszkalnego 
położonego w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 6 m 6, nauczycielowi I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, Panu Markowi 
Kiełbińskiemu, podejmując uchwałę Nr 487/2020. 

14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie w sprawie ustosunkowania się do 
pisma Akademii Piłkarskiej „NAZAR" o bezpłatne udostępnienie sali sportowej 
ZS Nr 2 w Mławie w dniach od wtorku do piątku w godz. 16.00-20.00 
od 1 października do końca czerwca. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem, którego treść przedstawia Pani Bożena Tomkiel -
Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia - Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę 
na bezpłatne udostępnienie Akademii Piłkarskiej „NAZAR" sali sportowej ZS Nr 2 
w Mławie od 1 października 2020 roku do końca czerwca 2021 roku w dniach od 
wtorku do piątku w godz. 16.00-20.00. 

15. Rozpatrzenie wniosku KG W „Na Szpilkach" z Otoczni Starej w sprawie 
przygotowania i wręczenia nagród w ramach promocji Powiatu Mławskiego dla 
wszystkich KGW biorących udział w imprezie integracyjnej KG W połączonej z 
zawodami sportowymi w dniu 27 września 2020 r. 
Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek KGW „Na 
Szpilkach" z Otoczni Starej w przedmiotowej sprawie. KGW poprzez swoją aktywność 
wspierają i przyczyniają się do rozwoju i promocji Powiatu Mławskiego. 

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 osiemdziesiąte pierwsze 
posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
22.09.2020 r. 
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Załącznik do Protokołu Nr 81/2020 

z dnia 21.09.2020 r. 

Protokół 

z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 21 września 2020 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz . ...:. 

Jolanta Karpińska ...£i...... 

Witold Okumski j . / . j . 

Krystyna Zając 





Wyłączono jawność w zakresie danych osobowych ze względu na prywatność osoby 
fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej. 
Wyłączenie dokonano zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 
Starosty Mławskiego z dn. 27.10.2016 r. 
Jawność wyłączyła Joanna Marcinkowska - Kierownik Biura Rady Powiatu Mławskiego. 




