
Br. 0022.33.2020 
Protokół Nr 83/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 7 października 2020 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył osiemdziesiąte 
trzecie posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych dwóch punktów: 
14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
w sprawie dokonania zmiany budżecie Powiatu Mławskiego na rok 2020 dla zadania 
pn. „Modernizacja drogi powiatowej NR 234IW relacji Miączyn Mały - Radzimowice 
na odcinku Bońkowo Kościelne - Rudowo". 
15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązania przez jednostkę w roku 2020 z terminem realizacji w roku 2021 i 
wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego zadania 
inwestycyjnego pn. : „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W na odcinku od km 
4+269,00 do km 6+072,20" wartości zadania 2 454 838 zł. 
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 82/2020 z posiedzenia 
Zarządu Powiatu odbytego w dniu 30 września 2020 roku. 

3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomości w sprawie dokonania zmian planu wydatków środków własnych na rok 
2020 w dziale 700, rozdziale 70005, polegającej na zwiększeniu planu wydatków 
w § 4300 - Pozostałe usługi o kwotę 25 000,00zł. 
Pan Marek Kujawa - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
wydatków środków własnych na rok 2020 w dziale 700, rozdziale 70005, polegającej 
na zwiększeniu planu wydatków w § 4300 - Pozostałe usługi o kwotę 25 000,00zł. 
Zwiększenie wydatków w § 4300 wynika z konieczności sfinansowania prac 
związanych z wykonaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości, których części 
jako docelowe poszerzenia istniejących pasów dróg powiatowych mają zostać przejęte 
na rzecz Powiatu Mławskiego w ramach decyzji ZRiD dla dróg objętych zadaniami: 
1) Radzanów - Drzazga - łączna ilość działek dzielonych 56; 
2) Wyszyny - łączna ilość działek dzielonych 7. 
Ponadto poinformował, że nie można przewidzieć, ile jeszcze do końca roku będzie 
decyzji podziału nieruchomości dokonanych na wniosek właściciela, na mocy których 
Powiat Mławski nabędzie prawa do części nieruchomości zajętych pod drogi 
powiatowe, a których wartość należało będzie ustalić poprzez sporządzenie operatów 
szacunkowych. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków na 2020 rok w dziale 
700, rozdziale 70005, § 4300 o kwotę 25 000,00zł. Źródłem pokrycia będzie rezerwa 
ogólna budżetu powiatu. 

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SPZOZ w Mławie w sprawie udzielenia dotacji w 
kwocie 593 213,20 zł na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do wykonywania 
usług medycznych na poziomie gwarantującym właściwą jakość i bezpieczeństwo 
wykonywanych usług na rzecz pacjentów oraz sfinansowanie zadań rozpoczynających 



inwestycje wieloletnie, których celem jest poprawa warunków obsługi pacjentów, 
poprawa warunków pracy personelu medycznego oraz dostosowanie do obecnie 
obowiązujących przepisów prawa. 
Pan Waldemar Rybak - Dyrektor SPZOZ w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o udzielenie dotacji w kwocie 593 213,20 zł na zakup sprzętu medycznego 
niezbędnego do wykonywania usług medycznych na poziomie gwarantującym 
właściwą jakość i bezpieczeństwo wykonywanych usług na rzecz pacjentów oraz 
sfinansowanie zadań rozpoczynających inwestycje wieloletnie, których celem jest 
poprawa warunków obsługi pacjentów, poprawa warunków pracy personelu 
medycznego oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów prawa. 
Łączna wartość zadań, których wykonanie zaplanowane jest do wykonania w 2020 
roku wynosi 593 213,20 zł. 
Zadania do wykonania: 
1. Zakup cieplarki do prowadzenia hodowli bakteryjnych - 10 701,00 zł. 
Cieplarka jest sprzętem niezbędnym do pracy w laboratorium bakteriologicznym. 
Obecnie użytkowana cieplarka jest sprzętem starym (rok produkcji 1993) i ulega 
częstym awariom. Eksploatowana jest 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. 
2. Zakup aparatu do mierzenia bilirubiny dla dzieci - 9 100,00 zł. 
Powyższy sprzęt niezbędny do pracy położnej środowiskowo - rodzinnej w celu 
precyzyjnego pomiaru bilirubiny u noworodków w czasie wizyty domowej. Obecnie 
położna środowiskowa nie jest wyposażona w ten sprzęt. 
3. Zakup i montaż lampy operacyjnej na bloku porodowym - 60 000,00 zł. 
Obecnie użytkowana lampa jest sprzętem przestarzałym i wyeksploatowanym. Często 
się zdarza, że samoczynnie opada, co skutkuje bardzo stresującymi sytuacjami dla 
rodzącej pacjentki. Ze względu na stopień zużycia użytkowanej obecnie lampy, 
nieopłacalna jest jej modernizacja. 
4. Zakup aparatu USG z trzema głowicami - 140 000,00 zł. 
Sprzęt jest niezbędny do prawidłowej diagnostyki pacjentek w oddziale 
ginekologiczno-położniczym. Obecnie użytkowany aparat USG jest wyeksploatowany 
i nie spełnia norm technicznych w celu prawidłowej diagnostyki kobiet ciężarnych. 
5. Zakup głowicy liniowej UST- 5413 do aparatu USG Aloka - 24 000,00 zł. 
Użytkowana głowica jest wyeksploatowana i w najbliższym czasie ulegnie 
całkowitemu zużyciu, co będzie skutkowało zaprzestaniem dalszej diagnostyki 
pacjentów. 
6. Zakup 2 sztuk aparatów elektrochirurgicznych - 134 142,20 zł. 
Aparaty obecnie użytkowane, ze względu na długi okres użytkowania nie spełniają 
norm elektrochirurgicznych. Wymiana jest konieczna w celu wyeliminowania 
zwiększonego ryzyka powikłań pooperacyjnych pacjentów ze względu na niestabilność 
obecnie używanych urządzeń. Zaleceniem producenta jest wymiana aparatu nie 
rzadziej niż co 10 lat. 
7. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do uzyskania dotacji unijnej wraz ze 
wsparciem merytorycznym, zawierającej m.in. dokumentację techniczną (audyt 
energetyczny i program funkcjonalno-użytkowy) - 60 270,00 zł. 
Zadanie ma na celu pozyskanie środków unijnych oraz wykonanie modernizacji 
instalacji centralnego ogrzewania i wod-kan w budynku głównym szpitala. 
8. Prace projektowe dotyczące inwestycji modernizacji budynku poradni. 
Zadanie ma na celu rozpoczęcie modernizacji budynku, w którym mieszczą się obecnie 
poradnie specjalistyczne, garaże oraz administracja szpitala. W wyniku realizacji 
zadania nastąpi częściowa zmiana funkcji obiektu, w kierunku przeznaczenia go w 
głównej mierze na potrzeby pacjentów korzystających z poradni specjalistycznych. 



Zapewnione zostaną właściwe warunki obsługi pacjentów, na miarę obecnych 
standardów oraz potrzeb organizacyjno - logistycznych i wymagań stawianych przez 
odpowiednie przepisy prawa. Biorąc pod uwagę obecne warunki obsługi pacjentów 
poradni specjalistycznych oraz stan budynku, należy podkreślić, że inwestycja ta jest 
spóźniona co najmniej o kilka lat. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem i wyjaśnieniami Dyrektora SPZOZ w Mławie Zarząd 
Powiatu Mławskiego jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie szpitalowi dotacji 
w kwocie 600 000,00zł na w/w cel. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za finansowym podziałem środków 
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 
- dotacja dla szpitala - 600 000,00zł 
-„Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W na odcinku od km 4+269,00 do km 
6+072,20" - 2 454 838 zł. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2020 r. 
Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 492/2020 w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2020 r. 
I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 193.292,00 
zł i dotyczy: 
1. Wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie 
zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 150.000,00 zł z tytułu pomocy 
finansowej z Gminy Wieczfnia Kościelna z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 
pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2309W na odcinku od km 6+710,00 do km 
6+860,00 i Nr 2310W na odcinku od km 2+727,00 do km 3+563,00 w m. Grzebsk". 
Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym 
Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie, zgodnie z podjętą uchwałą gminy. 
2. Wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie 
zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 24.630,00 zł z tytułu pomocy 
finansowej z Gminy Szreńsk z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. 
„Rozbudowa mostu JNI 01005647 w m. Bielawy opracowanie dokumentacji 
projektowej". Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie 
finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie, zgodnie z podjętą uchwałą gminy. 
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 71015 w wysokości 2.902,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród 
jubileuszowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Po stronie 
wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 85203 w wysokości 14.350,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań 
bieżących dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosowanie 
do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Po stronie 
wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy 
celowej w rozdziale 85504 w wysokości 1.410,00 zł z przeznaczeniem na realizację 
świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale i rozporządzeniu Rady Ministrów. 
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 193.292,00 
zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I oraz: 
1. W rozdziale 75020 następuje przesuniecie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w ogólnej wysokości 7.104,25 zł z przeznaczeniem na zakup 
sprzętu komputerowego i uzupełnienie umeblowania oraz na koszty postępowania 
sądowego. 
2. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 10.000,00 zł, z 
przeznaczeniem na zakup usług remontowych, w ramach zadań z zakresu administracji 
rządowej. 
3. W rozdziale 80102 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 919,00 zł w ramach wydatków 
bieżących związanych ze szkoleniami kadry kierowniczej. 
4. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie 
finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 61.046,97 zł, z 
przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli, pracowników 
administracji i pracowników obsługi. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy 
celowej na awanse zawodowe i odprawy emerytalne. 
5. W rozdziale 80115, 80117, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie 
finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 822,00 zł w ramach 
wydatków bieżących przeznaczonych na zakup środków czystości. 
6. W rozdziale 80115, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie 
finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem 
na badania lekarskie dla nowo zatrudnionych pracowników. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 98.666.133,65 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 106.921.175,92 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. 

6. 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 493/2020 w sprawie przekazania 
jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i 
wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2020. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie terminów opracowania i zakresu szczegółowości 
materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2021. 
Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 494/2020 w sprawie terminów 
opracowania i zakresu szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania 
proj ektu budżetu powiatu na rok 2021. 

8. Podjęcie uchwały dot. zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 321/2020 
z dnia 15.01.2020 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 
organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych 
z realizacją przedsięwzięć. 



Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 495/2020 dot. zmiany Uchwały 
Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 321/2020 z dnia 15.01.2020 r. w sprawie przekazania 
uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie 
zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

9. Podjęcie uchwały dot. zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 322/2020 
z dnia 15.01.2020 r. 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 496/2020 dot. zmiany Uchwały 
Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 322/2020 z dnia 15.01.2020 r. 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. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: 
a) produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasację tablic 

rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji, 
b) usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Mławskiego oraz ich przechowywanie na 

parkingu strzeżonym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1996 r. 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.). 

Zarząd Powiatu Mławskiego powołał Komisję Przetargową do przygotowania i 
prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: 
a) produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasację tablic 

rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji, 
b) usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Mławskiego oraz ich przechowywanie na 

parkingu strzeżonym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1996 r. -
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) 

w następującym składzie: 
Zbigniew Markiewicz - Przewodniczący Komisji 
Edyta Wild - Wiceprzewodnicząca Komisji 
Jolanta Gołębiewska - Sekretarz Komisji 
Jan Chodziutko - Członek Komisji. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 497/2020. 
Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest: w zakresie organizacyjnym - Sekretarz 
Komisji, w zakresie merytorycznym - Dyrektor Wydziału Komunikacji. 

11. Zapoznanie się z interpelacją radnego powiatu mławskiego złożoną w dniu 
30.09.2020r. w sprawie umożliwienia zatrzymywania się samochodów osobowych na 
ul. Kościuszki po lewej stronie - od ronda do ul. Ordona. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z interpelacją radnego złożoną w dniu 30 września 2020 
roku na XIX Sesji w sprawie umożliwienia zatrzymywania się samochodów 
osobowych na ul. Kościuszki po lewej stronie - od ronda do ul. Ordona w Mławie, 
której treść przedstawił Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu. 
Pan radny proponuje, aby do istniejącego znaku na ul. Kościuszki dopisać możliwość 
zatrzymywania się samochodów osobowych w celu zakupu usług w punkcie 
gastronomicznym. Obecny stan utrudnia zatrzymywanie się samochodów dowożących 
zaopatrzenie. 
Pan Jan Chodziutko - Dyrektor Wydziału Komunikacji poinformował, że zmiana 
organizacji ruchu ul. Kościuszki w Mławie na odcinku od skrzyżowania typu rondo 
przy ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Ordona nastąpiła w związku 
z wystąpieniem Komendy Powiatowej Policji w Mławie, które zostało oparte analizą 



dużego natężenia ruchu podczas wjazdu i wyjazdu z ronda oraz wielokrotnymi 
zgłoszeniami nieprawidłowego parkowania pojazdów na przedmiotowym odcinku. 
Komisja ds. opiniowania zmian w organizacji ruchu na drogach powiatowych 
i gminnych na posiedzeniu w dniu 16 października 2019 roku pozytywnie 
zaopiniowała zmianę organizacji ruchu na ulicy Kościuszki polegającą na ustawieniu 
znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się" po obu stronach ulicy do skrzyżowania 
z ul. Ordona. 
Po zapoznaniu się z protokołem w/w Komisji z dnia 16 października 2019 roku 
Starosta Mławski dokonał zatwierdzenia zmiany organizacji ruchu na ul. Kościuszki 
w Mławie. 
Ponadto ta sama Komisja na posiedzeniu w dniu 29 września 2020 roku negatywnie 
zaopiniowała zmianę organizacji ruchu ul. Kościuszki w Mławie, polegającą na 
umieszczeniu pod znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się" tabliczki o treści „nie 
dotyczy klientów sklepu. 
Odpowiedzi na złożoną interpelację udzieli Starosta Mławski w porozumieniu 
z Dyrektorem Wydziału Komunikacji w ustawowym terminie. 

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
w sprawie dokonania zmiany budżecie Powiatu Mławskiego na rok 2020 dla zadania 
pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2309W na odcinku od km 6+710,00 do km 
6+860,00 i Nr 2310W na odcinku od km 2+727,00 do km 3+563,00 w m. Grzebsk". 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany budżecie Powiatu 
Mławskiego na rok 2020 dla zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2309W 
na odcinku od km 6+710,00 do km 6+860,00 i Nr 2310W na odcinku od km 2+727 00 
do km 3+563,00 w m. Grzebsk" poprzez wprowadzenie po stronie dochodów i 
wydatków dotacji celowej Gminy Wieczfnia Kościelna w kwocie 150 000,00 zł. 
Powyższa zmiana spowodowana jest tym, iż dla Powiatu Mławskiego na 
przedmiotowe zadanie inwestycyjne Gmina Wieczfnia Kościelna udzieliła pomoc 
finansową w kwocie 150 000,00 zł. 
Zaplanowane środki na realizację zadania łącznie będą wynosić 850 000,00 zł, w tym 
udział własny powiatu mławskiego - 700 000,00 zł i udział Gminy Wieczfnia 
Kościelna - 150 000,00 zł. 
Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany 
w budżecie Powiatu Mławskiego na rok 2020 dla w/w zadania. 

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
w sprawie dokonania zmiany budżecie Powiatu Mławskiego na rok 2020 dla zadania 
pn. „Rozbudowa mostu o JNI 01005647 w m. Bielawy - opracowanie dokumentacji". 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany budżecie Powiatu 
Mławskiego na rok 2020 dla zadania pn. „Rozbudowa mostu o JNI 01005647 w m. 
Bielawy - opracowanie dokumentacji" poprzez zwiększenie po stronie dochodów i 
wydatków dotacji celowej Gminy Szreńsk z kwoty 75 000,00 zł do kwoty 99 630,00 zł, 
tj. o kwotę 24 630,00 zł, oraz zmniejszenie udziału własnego powiatu mławskiego po 
stronie wydatków kwoty 125 000,00 zł o kwotę 25 370,00 zł do kwoty 99 630, 00 zł. 
Powyższa zmiana spowodowana jest tym, iż dla Powiatu Mławskiego na zadanie 
inwestycyjne pn.: „ Rozbudowa mostu o JNI 01005647 w m. Bielawy - opracowanie 
dokumentacji projektowej", Gmina Szreńsk udzieliła pomocy finansowej w kwocie 
99 630,00 zł. 
Razem koszt zadania po zmianach wyniesie 199 260, 00 zł w tym dotacja Gminy 
Szreńsk w kwocie 99 630, 00 zł. 



Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany 
w budżecie Powiatu Mławskiego na rok 2020 dla w/w zadania. 

14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
w sprawie dokonania zmiany budżecie Powiatu Mławskiego na rok 2020 dla zadania 
pn. „Modernizacja drogi powiatowej NR 234IW relacji Miączyn Mały - Radzimowice 
na odcinku Bońkowo Kościelne - Rudowo". 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o dokonanie zmiany budżecie Powiatu 
Mławskiego na rok 2020 dla zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej NR 234IW 
relacji Miączyn Mały - Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne - Rudowo" 
poprzez zwiększenie po stronie dochodów i wydatków dotacji celowej Gminy 
Radzanów w kwocie 120 000,00 zł oraz dotacji celowej Gminy Strzegowo w kwocie 
100 000,00 zł. 
Powyższa zmiana spowodowana jest tym, iż dla Powiatu Mławskiego na 
przedmiotowe zadanie inwestycyjne Gmina Strzegowo udzieliła pomocy finansowej w 
kwocie 100 000,00 zł, natomiast Gmina Radzanów zadeklarowała swój udział 
w kwocie 120 000,00 zł. 
Razem środki zaplanowane na realizację zadania po zmianach wyniosą 1 120 000,00 
zł w tym dotacja Gminy Radzanów w kwocie 120 000,00 zł, dotacja Gminy 
Strzegowo w kwocie 100 000,00 zł, darowizna firmy CEDROB w kwocie 200 000,00 
zł i środki własne powiatu mławskiego w kwocie 700 000,00 zł. 
Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie opowiedział się za dokonaniem zmiany w 
budżecie Powiatu Mławskiego na rok 2020 dla w/w zadania. 

15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązania przez jednostkę w roku 2020 z terminem realizacji w roku 2021 i 
wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego zadania 
inwestycyjnego. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Leszka Ślubowskiego - Dyrektora PZD w 
Mławie Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie wyraził zgodę na zaciągnięcie 
zobowiązania przez jednostkę w roku 2020 z terminem realizacji w roku 2021 
i wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego zadania 
inwestycyjnego pn. : „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W na odcinku od km 
4+269,00 do km 6+072,20" wartości zadania 2 454 838 zł. 

16. Zaopiniowanie zadania inwestycyjnego na podstawie art. 1 lb ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474) oraz uzgodnienie decyzji 
0 warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie: 
1) zaopiniował zadanie inwestycyjne na podstawie art. 1 lb ust. 1 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474) oraz uzgodnienie decyzji o 
warunkach zabudowy: 
- Rozbudowa ulicy Studzieniec w Mławie - Wnioskodawca: P.W.R.- Projektowanie 
1 Wykonawstwo, Komunikacja; 
- Rozbudowa ulicy Okólnej w Mławie, Rozbudowa ulic: Żabieniec, Piaskowa 
w Mławie Wnioskodawca: P.W.R.- Projektowanie i Wykonawstwo, Komunikacja. 
2) uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy Wójta Gminy Strzegowo -
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nr ewid. działki 197/3 w Strzegowie. 



17. Rozpatrzenie wniosku Z-cy Burmistrza Miasta Mława w sprawie zwiększenia środków 
finansowych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w m. Mława na rok 2020 
o kwotę 46 000,00 zł. 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
poinformował, że Pan Szymon Zejer - Z-ca Burmistrza Miasta Mława zwrócił się do 
Zarządu Powiatu z prośbą o zwiększenie środków finansowych na bieżące utrzymanie 
dróg powiatowych w m. Mława na rok 2020 o kwotę 46 000,00 zł. 
Zwiększenie środków finansowych na bieżące oczyszczanie i utrzymanie dróg 
powiatowych pozwoli nam na kontynuację prac związanych z: 
1) oczyszczaniem mechanicznym i ręcznym oczyszczaniem jezdni, chodników, 
parkingów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych dróg powiatowych - przeniesienie 
środków w kwocie 14 000,00 zł z zimowego utrzymania chodników oraz zwiększenie 
o kwotę 46 000,00 zł, po zmianach plan 80 000,00 zł, 
2) zimowe utrzymanie chodników - zmniejszenie o kwotę 14 000,00 zł i przeniesienie 
na oczyszczanie, po zmianach plan 6 000,00 zł. 
Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie opowiedział się za zwiększeniem środków 
finansowych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w m. Mława na rok 2020 
o kwotę 46 000,00 zł. Źródłem pokrycia będą środki: 
- w wys. 4 664,50 zł pochodzące ze zmniejszenia środków własnych powiatu 
mławskiego - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2356W Staroguby-Strzegowo na 
odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo"; 
- w wys. 41 335,50 zł pochodzące z tyt. odszkodowania za prawo własności 
nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 15/SPEC/2020 
przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) 
-Płońsk (S10). 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w zakresie Kształcenie i szkolenia 
zawodowe. 
Zarząd Powiatu Mławskiego wyraził zgodę na przystąpienie przez Zespół Szkół Nr 1 w 
Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29, 06-500 Mławie do projektu pod nazwą 
„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry 
kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER), którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w 
Warszawie, podejmując uchwałę Nr 498/2020. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29, 06-500 Mława. 
Zarząd Powiatu Mławskiego udzielił pełnomocnictwa Pani Urszuli Makowskiej -
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie do dokonywania w imieniu Powiatu 
Mławskiego czynności związanych z podpisaniem umowy i realizacją projektu pod 
nazwą „Zagraniczne staże szansą na wsparcie kluczowych zawodów ZS 1 w Mławie" 
dofinansowanego z projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i 
absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w części Kształcenie i szkolenie zawodowe, 
którego Operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. 
Upoważnienie wydane jest na czas podpisywania umowy, realizacji i rozliczania 
projektu i może zostać cofnięte w każdej chwili w drodze odrębnej uchwały. 
Ustanie stosunku pracy powoduje unieważnienie upoważnienia. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 499/2020. 



20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty pozakonkursowej wnioskowanej przez 
Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej z siedzibą w Mławie, 06-
500 Mława ul. Sienkiewicza 24, dotyczącej realizacji zadania pod nazwą „Koncerty 
wokalno-instrumentalne". 
Zarząd Powiatu Mławskiego uznał za celowe realizację zadania pod nazwą „Koncerty 
wokalno-instrumentalne" wnioskowanego przez Towarzystwo Miłośników Twórczości 
Tekli Bądarzewskiej z siedzibą w Mławie, 06-500 Mława ul. Sienkiewicza 24 
i dokonał wsparcia tego zadania poprzez dofinansowanie w formie dotacji celowej 
budżetowej w kwocie 2 000,00 zł, podejmując uchwałę Nr 500/2020. 
Szczegółowe warunki powierzenia realizacji w/w zadania określi stosowna umowa. 

21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa 
w Mławie w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Mławskim a 
Miastem Mława w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicznej na czas nieokreślony. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
Pani Maria Świtoń - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa 
w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o zawarcie porozumienia 
pomiędzy Powiatem Mławskim a Miastem Mława w sprawie powierzenia 
wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na czas 
nieokreślony. Miasto Mława w/w zadanie wykonuje od 1 lipca 2017 roku. Na 2021 rok 
przewidywane wydatki z tego tytułu wynoszą 65 000,00zł. 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem jednogłośnie opowiedział się za 
powierzeniem wykonywania zadania Miastu Mława w zakresie prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicznej na okres 3 lat. 

22. Zapoznanie się z uchwałą Nr 9/2020 Komisji Rewizyjnej w sprawie przeniesienia 
siedziby Zespołu Ośrodków Wsparcia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że Komisja Rewizyjna 
na posiedzeniu w dniu 17 września 2020 roku zawnioskowała o przeanalizowanie 
możliwości przeniesienia siedziby Zespołu Ośrodków Wsparcia i przekazanie Miastu 
Mława budynku położonego w Mławie przy ul. Słowackiego 18 na mieszkania 
socjalne. 
Zarząd Powiatu Mławskiego uznał, że obecnie powiat nie dysponuje w swoich 
zasobach wolnym lokalem, który mógłby być zaadaptowany pod potrzeby Zespołu 
Ośrodków Wsparcia. Jeżeli w przyszłości sytuacja ulegnie zmianie i pojawią takie 
możliwości Zarząd Powiatu wróci do tematu. 

23. Sprawy różne. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że Firma Lewiczyn 
Sp. z o. o. zwróciła się do Zarządu Powiatu Mławskiego z prośbą o: 

• użyczenie gruntu, będącego pasem drogi powiatowej nr 2303W Turza Mała -
Krępa - Cegielnia Lewicka, na odcinku o długości 20,00m, na którym 
usytuowany jest most na rzece Mławka, na okres od 28.09.2019 do 
30.12.2020r.; 

• wyrażenie zgody na przejazd drogą ni" 2303W Turza Mała - Krępa - Cegielnia 
Lewicka na odcinku o długości ok. 4,0 km, od skrzyżowania drogi powiatowej 
nr 2303W z drogą wojewódzką nr 563 do miejscowości Lewiczyn. 

Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że Firma Lewiczyn 
Sp. z o. o. jest właścicielem żwirowni w miejscowości Lewiczyn. 
Firma Lewiczyn Sp. z o. o. poruszając się drogą powiatową nr 2303W nie dokonała 
wzmocnienia na swój koszt konstrukcji mostu na rzece Mławka do nośności 
umożliwiającej przejazd przez most pojazdów o DMC 40 t oraz nie wykonała 



podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznej na odcinku od 
wjazdu na żwirownię do drogi wojewódzkiej nr 563 do czego została zobowiązana na 
piśmie. 
Zdaniem Pana Dyrektora PZD w Mławie należy podtrzymać nałożone na Firmę 
Lewiczyn Sp. z o. o. w/w zobowiązania. 
Zarząd Powiatu podzielił zdanie Pana Dyrektora PZD w Mławie i jednogłośnie uznał, 
że zgoda na użyczenie gruntu i przejazd drogą nr 2303 W jest możliwa po wywiązaniu 
się nałożonych na Firmę Lewiczyn Sp. z o. o. zobowiązań. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że koszt wykonania 
chodnika w Bońkowie Kościelnym ok. 250 m, o wykonanie którego wnioskuje Wójt 
Gminy Radzanów wynosi 110 000,00 - 120 000,00 zł. 
Zarząd Powiatu opowiedział się za wykonaniem modernizacji drogi powiatowej 
nr 2341W relacji Miączyn Mały - Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne -
Rudowo wraz z wykonaniem chodnika w Bońkowie Kościelnym. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu oznajmił, że powiat mławski otrzymał 
środki w wys. ok. 3 min zł z tyt. odszkodowania za prawo własności nieruchomości na 
podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 15/SPEC/2020 przeznaczonej na 
realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10). 
W związku z powyższym odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Pan Dyrektor 
PZD w Mławie, Pani Skarbnik Powiatu, oraz Pan Dyrektor Wydziału Infrastruktury, 
Rolnictwa i Środowiska. Pojawiły się pewne propozycje rozdysponowania tych 
środków: 
- na zmniejszenie dochodów - 500 tys. zł; 
- na zadania związane z drogami w 2020 roku - 1 min - lmln 200 tys. zł 
- na wkład własny na zadania do realizacji w 2021 roku - ok. 1 min 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie uważa, że w ramach przyznanych 
środków należy rozważyć możliwość przebudowy i remontów ulic w Mławie: 
Nowowiejskiej, Płockiej, Podmiejskiej i Szreńskiej, remont nawierzchni drogi 
w Miączynie Małym i Miączynie Dużym. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu uważa, że środki z tytułu w/w odszkodowania 
powinny być zagospodarowane w przyszłym roku na zadania związane z drogami. 
W przyszłym roku Zarząd Powiatu i radni zajmą stanowisko w sprawie wydatkowania 
przyznanych środków na zadania drogowe mając na uwadze interes wszystkich gmin. 
Pani Krystyna Zając - Członek Zarządu obawia się, że koszty będą rosły i w przyszłym 
roku wykona się mniej zadań aniżeli w roku bieżącym za środki, które powiat otrzymał 
z tyt. odszkodowania. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu poinformowała, że środki z tyt. w/w 
odszkodowania są dochodem tego roku i należy je wprowadzić do budżetu powiatu 
mławskiego w październiku br. Decyzja w zakresie ich wydatkowania będzie miała 
swoje uzasadnienie w określonych zapisach budżetowych. 
Zdaniem Pani Jolanty Karpińskiej - Członka Zarządu przyznane środki należy 
wprowadzić do budżetu powiatu mławskiego na najbliższej sesji z przeznaczeniem na 
uzupełnienie PIT-u i na realizację zdań drogowych. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zwrócił się do Członków 
Zarządu o przemyślenie i zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie w najbliższym 
czasie na jednym z kolejnych swoich posiedzeń. 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie poprosił, aby przy podejmowaniu 
decyzji wziąć pod uwagę rozłożenie wydatkowania środków w czasie, aby zapobiec 
kumulacji przetargów. 



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

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
09.10.2020 r. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski . 

Zbigniew Markiewicz ... 

Jolanta Karpińska Cn.. 

Witold Okumski A... 

Krystyna Zając 





Załącznik do Protokołu Nr 83/2020 

z dnia 07.10.2020 r. 

Protokół 

z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 7 października 2020 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Kaipińska 

Witold Okumski 

Krystyna Zając ..s^r""^ 




