
Br. 0022.32.2020 

Protokół Nr 82/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

w dniu 30 września 2020 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył osiemdziesiąte 
drugie posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu: 
5. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 
dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany 
w porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjął protokół Nr 81/2020 z posiedzenia 
Zarządu Powiatu odbytego w dniu 21 września 2020 roku. 

3. 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 488/2020 w sprawie przekazania 
jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów 
1 wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2020. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2020. 
Zarządu Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 489/2020 w sprawie zmiany 
harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2020. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów 
i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COYID-19. 
Zarządu Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 490/2020 w sprawie opracowania 
planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych 
z przeciwdziałaniem COVID-19. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym robót na drogach 
powiatowych zamiejskich w 2020 roku. 
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 roku 
w związku ze zmianami planu finansowego na podstawie Uchwały Nr XIX /146/2020 
Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30.09.2020r. w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020 - wprowadził następujące zmiany: 
- poz. II.7 „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W 
w miejscowościach: Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II" - zmniejszenie 
zadania o kwotę 2 527 900,00 zł do kwoty 3 472 100,00 zł. 
Plan rzeczowo-finansowy robót na drogach powiatowych zamiejskich w 2020 r. ulega 
zmniejszeniu i wynosi po zmianach: 31 100 875,58 zł. 
W przedmiotowej sprawie Zarządu Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 491/2020. 

7. Zapoznanie się z odpowiedzią Wójta Gminy Radzanów na pismo Starosty Mławskiego 
IRS.031.5.2020 z dnia 06.08.2020r. w sprawie wykonania modernizacji drogi 
powiatowej nr 234IW relacji Miączyn Mały - Radzimowice na odcinku Bońkowo 
Kościelne - Rudowo. 



Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
przypomniał, że w dniu 6 sierpnia 2020 roku Starosta Mławski skierował pismo do 
Wójta Gminy Radzanów o udzielenie dofinansowania w kwocie 126 000,00zł na 
wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 234IW relacji Miączyn Mały -
Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne - Rudowo, polegającej na utwardzeniu 
poboczy gruntowych na odcinku od km 3+714,00 do km 5+924,00 oraz na odcinku od 
km 6+325,00 do km 9+057,00 o łącznej długości 4,942 km. 
Szacunkowy koszt zadania wynosi 900 000,00zł. Na modernizację przedmiotowego 
odcinka powiat mławski otrzymał dofinansowanie z firmy CEDROB S.A. w kwocie 
200 000,00zł. Na pozostałą kwotę wymaganą do sfinansowania inwestycji w wys. 
700 000,00zł proponuje się udział 50% Powiatu Mławskiego i udział 50% razem 
Gminy Radzanów i Gminy Strzegowo. 
W odpowiedzi na w/w pismo Wójt Gminy Radzanów wyraża chęć i potrzebę realizacji 
przedmiotowej wspólnej inwestycji. Rada Gminy została zapoznana z pismem Starosty 
Mławskiego i zobowiązała Wójta Gminy Radzanów do negocjacji w sprawie obniżenia 
kosztów pomocy finansowej dla powiatu w tym zakresie. Na Sesji w październiku br. 
w budżecie Gminy Radzanów zabezpieczone zostaną środki na realizację inwestycji w 
kwocie 120 000,00zł stanowiących w części udział Gminy Radzanów w realizacji 
inwestycji odcinka drogowego przebiegającego przez teren Gminy Radzanów wraz z 
uzgodnionym w dniu 25.09.2020r. na spotkaniu z Dyrektorem PZD w Mławie 
zakresem robót dotyczących chodnika na odcinku ok. 250 m w Bońkowie Kościelnym 
(od przystanku autobusowego przy działce nr 100 do hydrantu usytuowanego przy 
działce nr 238). 
Zarząd Powiatu Mławskiego postanowił ustosunkować się do pisma Wójta Gminy 
Radzanów, po otrzymaniu informacji od Dyrektora PZD w Mławie w sprawie wyceny 
kosztów wykonania chodnika w Bońkowie Kościelnym. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Rada 
Gminy Strzegowo w dniu 29.09.2020r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Mławskiego. 

8. Sprawy różne. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zapoznał członków Zarządu 
Powiatu z treścią odpowiedzi mieszkańców bloku mieszkalnego przy Wyspiańskiego 6 
w Mławie w sprawie odsprzedania lokali, w których zamieszkują od wielu lat. 
Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie zaakceptował treść odczytanej odpowiedzi. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu poinformowała, że na następne 
posiedzenie zostanie przygotowany projekt uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego 
w sprawie terminów opracowania i zakresu szczegółowości materiałów planistycznych 
do opracowania projektu budżetu powiatu mławskiego na rok 2021. Minimalne 
wynagrodzenie na rok 2021 stanowi kwotę 2 800,00 zł. Oznacza to wzrost 
wynagrodzenia o 200,00 zł, czyli o 7,7% w stosunku do 2020 roku 
Zarząd Powiatu Mławskiego uznał, że wskaźnik wzrostu limitu wynagrodzeń na rok 
2021 zostanie określony przez Zarząd Powiatu Mławskiego w projekcie uchwały 
budżetowej powiatu mławskiego na rok 2021. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu poprosił o przygotowanie na następne 
posiedzenie informacji na temat: 
- liczby osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę w poszczególnych wydziałach 
Starostwa Powiatowego w Mławie oraz liczby wakatów; 
- liczby osób pracujących w Starostwie Powiatowym w Mławie w ramach stażu i robót 
publicznych oferowanych przez PUP w Mławie. 



Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął osiemdziesiąte drugie posiedzenie 
Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
01.10.2020 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 82/2020 

z dnia 30.09.2020 r. 

Protokół 

z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 30 września 2020 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz . L ^ ^ ^ ^ T T A 

Jolanta Karpińska ....A 

Witold Okumski J ź Ł 

Krystyna Zaj ąc K^TT^JMĄ 


