
Br. 0022.34.2020 
Protokół Nr 84/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 19 października 2020 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył osiemdziesiąte 
czwarte posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd Powiatu obradował w trybie zdalnym - online, 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 Elżbieta Kowalska - Skarbnik 
Powiatu, Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Pan Dariusz 
Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska, Dyrektor 
PZD w Mławie oraz Pan Sławomir Kowalewski - Burmistrz Miasta Mława. 
Pan Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 
dodatkowych trzech punktów: 
10. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 
dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COYI-19. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia osobie zastępującej 
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie do wydawania decyzji 
administracyjnych w sprawach dotyczących wykonywania funkcji zarządcy drogi. 
30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Grupie 
Szkoleniowo Doradczej Europlus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-286) przy ul. 
Malborskiej 14a/l. 
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 83/2020 z posiedzenia 
Zarządu Powiatu odbytego w dniu 7 października 2020 roku. 

3. Wizyta Burmistrza Miasta Mława w sprawie uzgodnienia warunków porozumienia dot. 
bieżącego utrzymania dróg powiatowych w tym zimowego w granicach Miasta Mława 
w 2021 roku. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu przypomniał, że na bieżące 
utrzymanie dróg powiatowych w tym zimowe w granicach Miasta Mława w 2020 roku 
przeznaczone są środki w wys. 350 000,00zł. Burmistrz Miasta Mława zwrócił się 
z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych w m. Mława na rok 2020 o kwotę 46 000,00 zł. Na posiedzeniu w dniu 
07.10.2020r. Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do przedmiotowego 
wniosku. 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie powiedział, że utrzymanie dróg w 
granicach Miasta Mława przez jednego zarządcę jest praktykowane od wielu lat. 
Stosowana praktyka wpływa na zmniejszenie kosztów. Współpraca układa się dobrze 
i powinna być kontynuowana. 
Pan Sławomir Kowalewski - Burmistrz Miasta Mława złożył deklarację dalszej 
współpracy i zwrócił się z prośbą o zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych w tym zimowe w granicach Miasta Mława na 2021 rok. 
Porozumienia w sprawie utrzymywania dróg w granicach Miasta Mława zawierane 
były w latach poprzednich, rozwiązanie to sprawdziło się pozytywnie. 



Pani Krystyna Zając zapytała o długość dróg powiatowych objętych porozumieniem 
z Miastem Mława. 
Pan Leszek Śłubowski - Dyrektor P / D w Mławie stwierdził, że jest ich ok. 16 km. 
Zarząd Powiatu Mławskiego opowiedział się za zawarciem porozumienia dot. 
bieżącego utrzymania dróg powiatowych w tym zimowego w granicach Miasta Mława 
w 2021 roku. Na powyższy cel planuje przeznaczyć się środki finansowe w wys. 
400 000,00 zł. Zawarcie porozumienia z Miastem Mława pozwala na wykonywanie 
zadań łącznie z zadaniami będącymi w kompetencji Burmistrza Miasta Mława, 
zapewnia płynność komunikacji i zwiększa bezpieczeństwo. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zwracając się do Pana 
Burmistrza Miasta Mława oznajmił, że Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Bolesława Prusa w Mławie zwróciła się 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. 
Na posiedzeniu w dniu 07.10.2020r. Zarząd Powiatu opowiedział się za powierzeniem 
wykonywania w/w zadania Miastu Mława na okres 3 lat. Na 2021 rok przewidywane 
wydatki z tego tytułu wynoszą 65 000,00zł. 
Ponadto poinformował, że została zakupiona papa na dach Mławskiej Hali Sportowej 
w Mławie. Pokrycie papą dachu planuje się do wykonania w 2021 roku. 
Koszt realizacji zadania został wyceniony na 90 000,00 zł. Proponowane źródła 
pokrycia wydatku: 
- środki Mławskiej Hali Sportowej w Mławie - 20 000,00zł; 
- środki Powiatu Mławskiego - 35 000,00zł; 
- środki Miasta Mława - 35 000,00zł. 
W związku z powyższym Pan Przewodniczący Zarządu Powiatu, zwrócił się z prośbą 
do Pana Burmistrza Miasta Mława o przeznaczenie kwoty 35 000,00zł na w/w cel 
Pan Sławomir Kowalewski - Burmistrz Miasta Mława stwierdził, że dach należy 
naprawić i jeśli wniosek w przedmiotowej sprawie wpłynie do Urzędu Miasta Mława 
należy w budżecie miasta poszukać środków dla MHS. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że samorząd 
powiatu zabiega o środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Do Wojewody 
Mazowieckiego został złożony wniosek na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi 
powiatowej Nr 2375W - ul. Nowa w Mławie". Wniosek jest na etapie oceny formałno-
merytorycznej. 
Wręczenie Nagród Starosty Mławskiego dla nauczycieli i dyrektorów za osiągnięcia 
dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Mławski zostali docenieni i uhonorowani 
nagrodą Starosty Mławskiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-
wychowawczej. Nagrodzonymi w tym roku są: 

1) Pani Urszula Godlewska - wicedyrektor i nauczycielka matematyki w Zespole 
Szkół nr 1 w Mławie, 

2) Pan Piotr Grabowski - nauczyciel matematyki i informatyki w Zespole Szkół nr 
3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie, 

3) Pani Julita Jerzewska - pedagog w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w 
Mławie, 

4) Pani Renata Jurczyńska - nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół nr 2 w Mławie 
5) Pani Jolanta Kordulewska - nauczycielka historii i edukacji dla bezpieczeństwa 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, 



6) Pani Urszula Makowska - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Mławie, 
7) Pan Stanisław Matyjasik - dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy 

z Września 1939 r. w Mławie, 
8) Pani Barbara Tyszka - nauczycielka plastyki, zajęć rozwijających kreatywność 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusz Korczaka w 
Mławie, 

9) Pan Stefan Wojnarowski - dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Mławie, 

10) Pani Joanna Zimolzak - nauczycielka ekonomicznych przedmiotów zawodowych 
w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie. 

Nagrody dla pedagogów wręczyli: Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski, Pan 
Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta, Pan Jan Łukasik - Przewodniczący Rady 
Powiatu Mławskiego. 
Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski złożył życzenia wyróżnionym nauczycielom 
i wyraził swoją wdzięczność za zaangażowanie i codzienny trud, zwłaszcza w tych 
trudnych czasach, naznaczonych pandemią. Podziękował także za rzetelność 
w wypełnianiu swoich obowiązków i pogratulował sukcesów. 

5. Rozpatrzenie wniosków Dyrektora PUP w Mławie: 
• w sprawie przeznaczenia części środków z tytułu zrealizowanych dochodów 

w wys. 9 963,00 zł na zakup systemu klimatyzacji do pomieszczeń biurowych 
Urzędu. 

• w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na rok 2020 
o kwotę 72 360,00 i dofinansowanie w kwocie 32 205,37 zł z przeznaczeniem 
na remont dachu budynku siedziby Urzędu. 

• w uzupełnieniu w/w wniosków o zwiększenie planu finansowego wydatków 
o kwotę 72 360,00 zł § 4270 - zakup usług remontowych z przeznaczeniem na 
remont dachu siedziby Urzędu oraz na zakup systemu klimatyzacji do 
pomieszczeń biurowych w kwocie 9 963,00 zł § 4300 - zakup usług 
pozostałych. 

Pan Witold Zerański - Dyrektor PUP w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o zwiększenie planu finansowego wydatków o kwotę 72 360,00 zł w § 4270 -
zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont dachu siedziby Urzędu oraz na 
zakup systemu klimatyzacji do pomieszczeń biurowych w kwocie 9 963,00 zł § 4300 -
zakup usług pozostałych. Łącznie niezbędne środki finansowe na realizację zadań 
wynoszą 82 323,00 zł. 
Pan Dyrektor PUP w Mławie zaproponował, aby częściowym źródłem pokrycia 
wydatków były zwiększone dochody i uzyskane odszkodowanie otrzymane w związku 
z likwidacją szkody zgłoszonej przez Urząd (zalanie budynku) a także z opłat z tytułu 
zatrudnienia cudzoziemców. Prognozowane do końca roku wpływy z tego tytułu: 
§ 0950 - wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów - 11 132,00 zł 
§ 0690 - wpływy z różnych opłat - 10 000,00zł. 
Zwiększenie dochodów ogółem na rok 2020 - 21 132,00 zł. Wobec powyższego do 
realizacji całości zadania niezbędna jest kwota 61 191,00 zł (§ 4270) i o taką kwotę 
należy zwiększyć plan finansowy. 
Ponadto stwierdził, że dach Urzędu o pow. 1000 m2 jest pokryty papą. Podczas obfitego 
deszczu dochodzi do zalania stropu, przemoczenia więzi dachowej, powstają zacieki na 
suficie i ścianach. Naprawa dachu będzie polegała na ułożeniu papy i obróbce 
kominów. 
Pani Krystyna Zając - Członek Zarządu zapytała: 
- ile lat temu został wykonany dach PUP w Mławie? 



Pan Witold Żerański - Dyrektor PUP w Mławie poinformował, iż nowo wybudowany 
budynek został oddany do użytku 4 lata temu, natomiast starszy budynek ma 13 lat. 
Porównując oba dachy należy stwierdzić, że dach młodszego budynku jest w gorszym 
stanie technicznym. 
Pani Jolanta Karpińska - Członek Zarządu Powiatu poprosiła o informację na temat 
okresu gwarancji pokrycia dachowego i konstrukcji dachu. 
Pan Witold Żerański - Dyrektor PUP w Mławie oznajmił, iż okres gwarancji upłynął 
2 lata temu. Dach jest płaski i zrobiony tą samą technologią jak dach budynku 
Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie. Dach był już naprawiany. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu Powiatu uważa, że sprawa powinna zostać 
skierowana do Komisji Rewizyjnej. Należy zapoznać się ze zgormadzoną 
dokumentacją, przeprowadzić kontrolę wykonania dachu, zbadać, czy były zastrzeżenia 
w trakcie odbioru budynku. 
Pan Witold Żerański - Dyrektor PUP w Mławie zwrócił uwagę, że jeżeli termin 
naprawy dachu ulegnie wydłużeniu - stan techniczny dachu się pogorszy a koszty 
naprawy usterek wzrosną. 
Pan Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta oznajmił, że w naszym klimacie dachy 
płaskie nie sprawdzają się. Przy obfitych opadach dach o stromych połaciach lepiej 
zabezpiecza budynek przed zamakaniem niż dach całkowicie płaski. Problem będzie 
istniał dopóki konstrukcja dachu nie ulegnie zmianie. Należy się zastanowić nad 
możliwością przebudowy dachu dwóch budynków - PUP i Wydziału Komunikacji 
Starostwa Powiatowego w Mławie. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu stwierdził, że stworzenie 
spadzistej powierzchni dachu pociąga za sobą duże koszty. 
Dach powinien być zabezpieczony na zimę. Długotrwałe zawilgocenie poszycia dachu 
może prowadzić do zniszczenia konstrukcji dachu, powstania zacieków na suficie 
i ścianach. Przed naprawą dachu warto poprosić rzeczoznawcę budowlanego o pomoc 
w ustaleniu przyczyn przecieków dachu. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu Powiatu zgodził się ze swoim przedmówcą. 
Należy przeprowadzić ekspertyzę w kierunku naprawy dachu. Dokładne pomiary, 
oględziny więźby, poszycia i izolacji pozwolą na oszacowanie zakresu robót i kosztów. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie uznał, że naprawa dachu powinna być przeprowadzona 
przed okresem zimowym i poprzedzona ekspertyzą rzeczoznawcy budowalnego, 
niezależnie od działań Komisji Rewizyjnej. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu zaproponowała sfinansowanie kwoty 
61 191,00 zł poprzez zmniejszenie wydatków bieżących z obsługi długu. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy 
w Mławie. 
Pan Witold Żerański - Dyrektor PUP w Mławie przedstawił projekt uchwały 
w przedmiotowej sprawie. 
Poinformował, że Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie 
przyjęty został uchwałą Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 907 / 2018 z dnia 14 lutego 
2018 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu Powiatu Mławskiego 
Nr 978 / 2018 z dnia 24 maja 2018 roku. 
Obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Mławie przejmuje zagadnienia realizowane 
dotychczas przez pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie w zakresie 
rehabilitacji zawodowej. 
Powyższe okoliczności oraz ujednolicenie wcześniej wprowadzonych zmian uzasadnia 
podjęcie niniejszej uchwały. 



Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 501/2020 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Mławie. 
Pani Renata Brodacka - Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 
przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 
Poinformowała, że Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Mławie 
przyjęty został uchwałą Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 162/2015 z dnia 23 lipca 
2015r. 
Do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie wprowadzono 
zmiany: 
1) Uchwałą Nr 366/2016 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 22.03.2016r. 
2) Uchwałą Nr 793/2017 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 11.09.2017r. 
3) Uchwałą Nr 944/2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 28.03.2018r. 
4) Uchwałą Nr 980/2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 24.05.2018r. 
5) Uchwałą Nr 55/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 25.01.2019r. 
Obecnie Starostwo Powiatowe w Mławie przekazuje zagadnienia realizowane 
dotychczas przez pracowników Wydziału Edukacji i Zdrowia w zakresie rehabilitacji 
zawodowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie. 
Dokonano usystematyzowania zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami - w podziale na funkcjonujące już działy. 
Zobrazowano graficzny obraz rozmieszczenia i wyszczególnienia istniejących już 
działów tj.: 
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 
- Dział Ewidencji Gruntów i Budynków, 
- Dział Gospodarki Nieruchomościami, 
- Dział Budownictwa, Architektury i Inwestycji, 
- Dział Pozyskiwania Funduszy Strukturalnych i Promocji, 
- Dział Rolnictwa i Środowiska. 
Ponadto, aktualizacja Regulaminu uzasadniona jest przede wszystkim koniecznością 
dostosowania Regulaminu do zmian ustawowych oraz wpisania do Regulaminu zadań 
realizowanych już przez Starostwo, a które nie były dotychczas zidentyfikowane 
w Regulaminie. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 502/2020 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2020 r. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 503/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Powiatu Mławskiego na 2020 r. 
I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 20.282,00 
zł (per saldo) i dotyczy: 
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w 
rozdziale 01005 w wysokości 21.000,00 zł, gdyż nie wystąpiły potrzeby wykonania 
prac w rozdziale 01005. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w 
planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie z zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 80153 w wysokości 718,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w 
podręczniki, materiały edukacyjne. Po stronie wydatków następuje zwiększenie 



środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zgodnie z podjętą 
decyzją Wojewody. 
II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 20.282,00 
zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w/w pozycji I oraz: 
1. W rozdziale 70005 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie 
operatów szacunkowych dla nieruchomości Powiatu Mławskiego. Powyższe środki 
zostały przesunięte z rezerwy ogólnej. 
2. W rozdziale 75421 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług 
pozostałych związanych z zarządzaniem kryzysowym. 
3. W rozdziale 75421 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 
wyposażenia medycznego w celach prewencyjnych i profilaktycznych w związku z 
wystąpieniem zagrożenia epidemicznego i przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie 
powiatu mławskiego. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na 
zarządzanie kryzysowe. 
4. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 2.506,63 zł, z 
przeznaczeniem na zakup usług remontowych, w ramach zadań z zakresu administracji 
rządowej. 
5. W rozdziale 80115, 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie 
finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 3.613,33 zł, z przeznaczeniem 
na awans zawodowy nauczycieli. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy 
celowej na awanse zawodowe i odprawy emerytalne. 
6. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie 
finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 27.338,44 zł w ramach 
wydatków bieżących związanych ze zwiększoną liczbą uczniów po rekrutacji do klas 
pierwszych. 
7. W rozdziale 85218 i 85508 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 9.679,00 zł w 
ramach wydatków bieżących związanych z zakupami materiałów i usług. 
8. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 1.390,00 zł w ramach 
wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług oraz szkoleń. 
9. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planach finansowych Domów 
Dziecka Nr 1, 2, 3 i 4 w Kowalewie w ogólnej wysokości 8.980,00 zł, z 
przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostek. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 98.645.851,65 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 106.900.893,92 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. 



9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji 
0 dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na 
rok 2020. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 504/2020 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2020. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów 
1 wydatków związanych z przeciwdziałaniem COYI-19. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 505/2020 w sprawie opracowania planu 
finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem 
COVI-19. 

11. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady powiatu Mławskiego w sprawie: 
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 
• zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020. 
• rozpatrzenia petycji; 
• zmiany Uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 

30 grudnia 2019 roku w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego 
bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady 
Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XX Sesji Rady Powiatu 
Mławskiego. 
Ponadto ze względu na dużą dynamikę rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 
w powiecie mławskim w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i radnych, 
Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za odbyciem w październiku br. XX Sesji 
1 komisji w trybie zdalnym - korespondencyjnym. 

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie korekty nazwy zadania 
inwestycyjnego wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej na posiedzeniu 
Zarządu Powiatu w dniu 07.10.2020r. 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie przypomniał, że Zarządu Powiatu na 
posiedzeniu w dniu 07.10.2020r. wprowadził do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
zadanie pn. „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W na odcinku od km 4+269,00 do 
km 6+072,20". Poprawna nazwa zadania brzmi: "Rozbudowa drogi dojazdowej 
nr 2332W Głużek - Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20" o wartości 
2 454 838,00 zł. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował poprawną nazwę zadania. 

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie zmiany nazwy zadania 
wskazanego po pozycją 11.13 planu rzeczowo-finansowego robót na drogach 
powiatowych zamiejskich w 2020 roku. 
Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o zmianę nazwy zadania wskazanego po pozycją 11.13 planu rzeczowo-
finansowego robót na drogach powiatowych zamiejskich w 2020 roku. 
Zadanie przyjęte Uchwałą nr 491/2020 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 
30.09.2020r. nosi nazwę „Rozbudowa mostu o JNI 01005647 w m. Bielawy -
opracowanie dokumentacji projektowej". Poprawna nazwa brzmi: „Rozbiórka 
istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w 
miejscowości Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk-
Radzanów". Nazwa inwestycji w nowym brzmieniu jest adekwatna do przyjętych 
rozwiązań projektowych. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował poprawną nazwę zadania. 



14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w 
sprawie dokonania zmiany budżecie Powiatu Mławskiego na rok 2020 dla zadania pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2356W Staroguby - Strzegowo na odcinku od km 
6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo". 
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 drogi powiatowej Nr 2356W 
Staroguby - Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości 
Strzegowo" poprzez zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków środków 
Funduszu Dróg Samorządowych kwoty 1 225 283,26 zł, o kwotę 217 689,47 zł do 
kwoty 1 007 593,79 zł, zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków pomocy 
finansowej Gminy Strzegowo - kwoty 498 865,00 zł, o kwotę 88 631,00 zł do kwoty 
410 234,00 zł, oraz zmniejszenie po stronie wydatków środków własnych powiatu 
mławskiego kwoty - 26 256,41 zł o kwotę 4664,50 zł do kwoty 21 591,91 zł. 
Kwotę 4664,50 zł powstałą po zmniejszeniu środków własnych proponuje się 
przeznaczyć bieżące utrzymanie ulic w ramach porozumienia z Miastem Mława w 
sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Mława w 2020 
roku. 

Całkowita wartość zadania na 2020 rok po zmianach łącznie będzie wynosić 
1 439 419,70 zł w tym udział własny powiatu mławskiego - 21 591,91 zł, udział 
Gminy Strzegowo - 410 234, 00 zł i dofinansowanie ze środków FDS - 1 007 593 79 
zł. 
Pan Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska oznajmił, iż powyższa 
zmiana spowodowana jest tym, iż w trybie przetargu nieograniczonego 
rozstrzygniętego dnia 22 września 2020 roku całkowita wartość zadania na 2020 rok 
z uwzględnieniem kosztów inspektora nadzoru i badań laboratoryjnych wynosi 
1 439 419,70 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wyliczona w oparciu o wskazane 
koszty zadania ze środków FDS wynosi 1 007 593,79 zł, tj. 70% kosztów 
kwalifikowanych. W budżecie powiatu mławskiego na powyższe zadanie zaplanowane 
są środki w kwocie 1 750 404,67 zł w tym dofinansowanie ze środków FDS -
1 255 283,26 zł, dotacja Gminy Strzegowo - 498 865,00 zł i środki własne powiatu -
26 256,41 zł. 

Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu oznajmiła, że na zwiększenie dotacji w 
kwocie 46 000,00 zł dla Miasta Mławy w ramach porozumienia na bieżące utrzymanie 
dróg powiatowych w obrębie granic miasta na 2020 rok składają się środki: 
- w kwocie 4 664,50 zł powstałe ze zmniejszenia środków własnych powiatu 
mławskiego w realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2356W 
Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości 
Strzegowo". Środki powstały w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy 
z wykonawcą; 
- w kwocie 41 335,50 zł ze zwiększenia dochodów majątkowych. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany w budżecie Powiatu 
Mławskiego na rok 2020 dla w/w zadania. 

15. Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie uzgodnił projekt decyzji Wójta Gminy 
Strzegowo o warunkach zabudowy - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
nr ewid. działki 212/1 Czarnocinek. 



16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia osobie zastępującej Dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie do wydawania decyzji administracyjnych 
w sprawach dotyczących wykonywania funkcji zarządcy drogi. 
Zarząd Powiatu upoważnił Pana Piotra Kowalskiego - Zastępcę Dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie do załatwiania spraw w imieniu Zarządu 
Powiatu Mławskiego w sprawach dotyczących wykonywania funkcji zarządcy drogi 
a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i 
zaświadczeń w sprawach dotyczących wykonywania funkcji zarządcy drogi w razie 
nieobecności Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 506/2020. 

17. Rozpatrzenie wniosku Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej w sprawie zakupu lampy 
Tomografu Komputerowego znajdującego się w Pracowni TK SPZOZ w Mławie, która 
uległa awarii. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że w 
dniu 09.01.2020r. uległ awarii Tomograf Komputerowy znajdujący się w Pracowni TK 
SPZOZ w Mławie. Podczas serwisu stwierdzono, iż uszkodzeniu uległa lampa RTG. 
Zepsuta lampa była wymieniona w lutym 2019 roku, a środki na jej zakup pochodziły z 
dotacji powiatu mławskiego. Koszt wymiany lampy, zgodnie z ofertą wynosi 
89 856,00 zł brutto. Gwarancja na nowa lampę wynosi 12 miesięcy. 
Zakup nowej lamy zostanie sfinansowany ze środków SPZOZ w Mławie. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Mławie do dysponowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 
Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Mławie do dysponowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przekazywanymi Powiatowi Mławskiemu na realizację zadań 
powiatu, określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2020r., poz. 426), na 
podstawie stosownej uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie określenia zadań i 
przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. 
Ponadto zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie do 
zorganizowania właściwego obiegu dokumentów księgowych związanych z funduszem 
PFRON w sposób zapewniający odpowiednią, zgodną z powszechnie obowiązującymi 
standardami kontrolę wewnętrzną, a w szczególności do: 

1) zapewnienia obsługi finansowo-księgowej w zakresie środków PFRON, 
2) zapewnienia zgodności sprawozdawczości z prowadzonymi programami 

księgowymi w zakresie realizowanych przez PCPR zadań z rehabilitacji 
społecznej, a w zakresie rehabilitacji zawodowej na podstawie sprawozdań 
przedkładanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, 

3) terminowej realizacji poleceń zapłaty/przelewu środków. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 507/2020. 

19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie zmian w planie finansowym na 2020 rok 14 096,46 zł pomiędzy 
paragrafami w ramach grupy paragrafów. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 
Pani Urszula Makowska - Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie zwróciła się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym 
jednostki na 2020 rok na kwotę 14 096,46 zł pomiędzy paragrafami w ramach grupy 
paragrafów. 



W/w środki jednostka planuje przeznaczyć na wyposażenie dwóch sal lekcyjnych w 
nowe ławki i krzesła. Ponadto dyrekcja szkoły zamierza otworzyć nową salę 
komputerową, w której należy wykonać nową instalację elektryczną oraz internetową. 
Pozostałe środki proponuje przeznaczyć na zakup materiałów i narzędzi budowlanych 
niezbędnych do przeprowadzenia praktycznej nauki zawodu. 
Zarząd Powiatu postanowił decyzje w przedmiotowej sprawie podjąć w terminie 
późniejszym po dokonaniu analizy budżetu jednostki ze szczególnym uwzględnieniem 
środków przeznaczonych na płace nauczycieli. 

3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie zmian w planie finansowym na 2020 rok na kwotę 5 000,00zł pomiędzy 
paragrafami w ramach grupy paragrafów. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała że Pan 
Stanisław Matyjasik - Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym na 2020 rok na kwotę 5 000,00zł 
pomiędzy paragrafami w ramach grupy paragrafów. 
Przesunięcie środków finansowych spowodowane jest zwiększonymi planowanymi 
kosztami m.in. za wywóz śmieci, opłaty za odprowadzenie ścieków oraz za dystrybucję 
energii elektrycznej. 

W wyniku likwidacji dużego kontenera na śmieci pozostały tylko dwa mniejsze 
pojemniki na odpady. Skutkiem powyższego jest konieczność częstszego wywozu 
śmieci, w związku z tym koszty uległy zwiększeniu. 
Pozostałe środki, których plan ulegnie zmniejszeniu na paragrafach nie zostaną już 
wykorzystane z uwagi na specyfikę (są to pozostałe środki/nadwyżka 
z niewykorzystanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „ 13"). 
Po zapoznaniu się z wnioskiem i wyjaśnieniami Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził 
zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym ZS Nr 4 w Mławie na 2020 rok 

• Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie w sprawie przyznania 
dodatkowych środków finansowych na założenie systemu monitorującego w szkole 
(kamery) w wys. 20 500,00 zł. 

Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała że Pan 
Stanisław Matyjasik - Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wys 20 500 00 zł na 
założenie systemu monitorującego w szkole (kamery), który pozwoli na zwiększenie 
bezpieczeństwa uczniów i pracowników. Część środków (ok. 10 000,00 zł) zostanie 
poniesionych przez Komitet Rodzicielski. 
Zarząd Powiatu postanowił decyzje w przedmiotowej sprawie podjąć w terminie 
pozmejszym po dokonaniu analizy budżetu jednostki ze szczególnym uwzględnieniem 
środków przeznaczonych na płace nauczycieli. 

.Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie w sprawie przyznania 
dodatkowych środków pieniężnych w wys. 10 000,00 zł na zabezpieczenie środków 
finansowych związanych z opłatami za zakup gazu i energii. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała że Pan 
Stanisław Matyjasik - Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wys. 10 000 00 zł na 
zabezpieczenie środków finansowych związanych z opłatami za zakup gazu i energii 
Konieczność zwiększenia środków wynika z podwyżki cen za gaz ziemny oraz energię 
elektryczną. Dodatkową przyczyną dla której do końca roku zabraknie środków na 
opłaty na zakup energii jest fakt, iż w styczniu br. zapłacono zobowiązania z roku 2019 
za gaz (935,60 zł) oraz energię eklektyczną (8 003,51 zł). 



Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. Źródłem 
pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu. 

23. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie w sprawie bezpłatnego użyczenia hali 
sportowej wraz z szatniami na potrzeby sekcji piłki siatkowej Klubu „Zawkrze" 
Mława. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Marka Kiełbińskiego - Dyrektora I LO w Mławie 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na bezpłatne użyczenie hali sportowej wraz z szatniami 
na potrzeby sekcji piłki siatkowej Klubu „Zawkrze" Mława do 30.06.2021r. 
w następujących dniach tygodnia: 
- wtorek godz. 18.30-20.00 
- czwartek godz. 18.30-20.00 
-piątek godz. 18.30-20.00 
-sobota godz. 17.00-20.00 

24. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie dokonania 
zmian planów budżetu dla szkół prowadzonych przez organ inny niż jednostki 
samorządu terytorialnego. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia zwróciła się do 
Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zwiększenia o kwotę 615 224,38 zł planów 
budżetu dla szkół prowadzonych przez organ inny niż jednostki samorządu 
terytorialnego (Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak" w Mławie, 
Szkoła Policealna Kosmetyczna „Żak" w Mławie, Liceum Ogólnokształcące 
Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego, Katolickie 
Liceum Ogólnokształcące, Publiczna Szkoła Policealna Administracji „Żak" 
w Mławie, Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak" 
w Mławie, Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ 
im. Ignacego Mościckiego). 
Ponadto poinformowała, że zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie budżetu (w 
Dziale 801 rozdziale 80120 § 4219, rozdziale 80115 § 4219, rozdziale 80115 § 4309, 
rozdziale 80116 § 2540,rozdziale 80116 § 2590) - zmniejszenie 23 970,96 zł i 
zwiększenie 23 970,96 zł. 
Zwiększenie planu budżetu pozwoli na bieżące wypłaty dotacji dla szkół publicznych i 
niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 
jednostkami samorządu terytorialnego. 
Pani Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia oznajmiła, że subwencja oświatowa 
wyliczana jest na podstawie liczby uczniów według stanu na dzień 30 września roku 
poprzedzającego rok budżetowy. Liczba uczniów w szkołach nie samorządowych 
zmienia się w ciągu roku szkolnego, przy czym obserwowana jest tendencja rosnąca. 
Ponadto organy prowadzące szkoły niepubliczne rezygnują z ich prowadzenia, 
zwiększając stany w szkołach publicznych, w których nie ma obowiązku uczestnictwa 
w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Należy zauważyć, że stan na 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (zarówno stan według danych z systemu 
informacji oświatowej na dzień 30 września roku bazowego, jak i liczba uczniów 
podana w przekazywanej informacji do dnia 30 września roku bazowego) jest tylko 
informacją dla jednostek samorządu terytorialnego pozwalającą zaplanować budżet na 
rok następny oraz w przypadku danych przekazywanych do systemu informacji 
oświatowej służy do naliczenia subwencji oświatowej dla jednostki samorządu 
terytorialnego. Ani liczba uczniów podawana w przekazywanej informacji, ani liczba 
uczniów przekazywana do systemu informacji oświatowej w roku bazowym, nie jest to 
liczba uczniów na których przysługuje dotacja w ciągu roku. Jeżeli w trakcie roku 
budżetowego do dotowanej szkoły przybędzie uczeń, jednostka samorządu 



terytorialnego musi przekazywać dotację na tego ucznia (pomimo, że nie był on 
uwzględniony w planowanej liczbie uczniów ani w systemie informacji oświatowej w 
roku poprzednim). 
W szczególności oznacza to, że uzyskanie przez ucznia niepełnosprawnego orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego oznacza konieczność dotowania tego ucznia od 
momentu otrzymania takiego orzeczenia przez szkołę. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. Źródłem 
pokrycia będą: 
- środki w wys. 119 000,00 zł zarezerwowane na remont dachu w starej i nowej części 
szkoły I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. (Inwestycja została ograniczona 
do zakresu remontu dachu w starej części szkoły). 
- środki w wys. 396 224,38 zł zaplanowane w budżecie powiatu na 2020 rok na 
budowę sali gimnastycznej przy ZS nr 4 w Mławie 
- środki w wys. 100 000,00 zł zarezerwowane na budowę Centrum Opiekuńczo-
Mieszkalnego. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zawód drogą do 
sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z 
powiatu mławskiego" w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.l 0.03.01-IP.01-14-
090/20 w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla 
rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 
Doskonalenie zawodowe uczniów w partnerstwie z Liderem Projektu - Grupą 
Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Mławskiego do realizacji 
projektu pn. „Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego" w ramach konkursu 
zamkniętego nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20 w ramach RPO WM na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie 
zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów podejmując 
uchwałę Nr 508/2020. 
W ramach projektu Partnerem wiodącym/Wnioskodawcą jest Grupa Szkoleniowo 
Doradcza Europlus Sp. z o.o., ul. Malborska 14a/l, 03-286 Warszawa. Partnerem 
projektu jest Powiat Mławski. 
Projekt planowany jest do realizacji w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 
2023 roku w: Zespole Szkół nr 1 w Mławie, Zespole Szkół nr 2 w Mławie, Zespole 
Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie. 
Budżet projektu w ogólnej wysokości stanowi wartość nie większą niż 1 895 017,98 zł 
przy czym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 1 516 014,38 zł -
co stanowi 80%, a z Budżetu Państwa 93 879,60 zł - co stanowi 5%. 
Wymagany minimalny wkład własny niepieniężny projektu nie może przekroczyć 
15 % całości budżetu. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 
Zespołu Szkół nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29, 06-500 Mława. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Urszuli Makowskiej - Dyrektorowi 
Zespołu Szkół nr 1 w Mławie do samodzielnego reprezentowania Organu 
Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w 
Warszawie wynikających z udziału Placówki w konkursie wniosków o akredytację w 
programie Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze 
kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 509/2020. 



27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 
Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 roku w Mławie, 
ul. Warszawska 44a, 06-500 Mława. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Matyjasikowi -
Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 roku w 
Mławie do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich 
relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wynikających z udziału 
Placówki w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-
2027, Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze kształcenia dorosłych, kształcenia i 
szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 510/2020. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w zakresie Kształcenie i szkolenia 
zawodowe. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie przez Zespół Szkół nr 4 im. Obrońców 
Mławy z Września 1939 roku w Mławie, ul. Warszawska 44a, 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 511/2020. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 roku Mławie, 
ul. Warszawska 44a, 06-500 Mława. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Matyjasikowi -
Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 roku w 
Mławie do dokonywania w imieniu Powiatu Mławskiego czynności związanych z 
podpisaniem umowy i realizacją projektu pod nazwą „Ekonomista i handlowiec na 
Europejskim Rynku Pracy - edycja 2" 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. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 512/2020. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Grupie 
Szkoleniowo Doradczej Europlus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-286) przy 
ul. Malborskiej 14a/l. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Grupie Szkoleniowo Doradczej Europlus 
Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pana Piotra Hryniczyna - Prezesa Zarządu do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu pod tytułem „Zawód drogą do sukcesu! 
Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu 
mławskiego" nr projektu RPMA.l0.03.0l-14-e019/20 Oś Priorytetowa X Edukacja dla 
rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 
Doskonalenie zawodowe uczniów. 
Doskonalenie zawodowe będzie obejmowało uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół ni" 1 
w Mławie, Zespołu Szkół nr 2 w Mławie, Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z 
Września 1939 r. w Mławie. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 513/2020. 



31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 
Zespołu Szkół nr 2 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29B, 06-500 Mława. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Anecie Zawadzkiej - Dyrektorowi 
Zespołu Szkół nr 2 w Mławie do samodzielnego reprezentowania Organu 
Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w 
Warszawie wynikających z udziału Placówki w konkursie wniosków o akredytację w 
programie Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze 
kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej, 
podejmując uchwałę Nr 514/2020. 

32. Zaopiniowanie materiału sesyjnego - Informacja o stanie zadań oświatowych w roku 
szkolnym 2019/2020. 
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował Informację o stanie zadań oświatowych 
w roku szkolnym 2019/2020, której treść przedstawiła Pani Bożena Tomkiel -
Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia. 

W/w materiał będzie przedmiotem obrad XX Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 
33. Sprawy różne. 

Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu zapoznała Zarząd Powiatu z treścią pisma 
Ministerstwa Finansów nr ST8.4750.8.2020 z dnia 15.10.2020r. 
Planowana na 2021 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych - 17 993 747 zł - w stosunku do ubiegłego roku 
wzrost o 312 013 zł. 
Roczna kwota subwencji ogólnej na 2021 rok - 43 961 214 zł. 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3 903 460 zł - w stosunku do ubiegłego roku 
wzrost o 637 849 zł. 
Część równoważąca subwencji ogólnej - 4 389 554 zł - w stosunku do ubiegłego roku 
zmniejszenie o 858 000 zł. 
Część oświatowa subwencji ogólnej - 35 668 200 zł - w stosunku do ubiegłego roku 
zwiększenie o 2 579 462zł. 
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 
2019 rok w powiecie - 1 391 577,45 zł - w stosunku do ubiegłego roku zwiększenie o 
604 603 zł. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął osiemdziesiąte czwarte 
posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
21.10.2020 r. 

Podpisy członków Zarr--4---

Jerzy Ryszard Rako\ 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski . 

Krystyna Zając . 



Załącznik do Protokołu Nr 84/2020 

z dnia 19.10.2020 r. 

Protokół 

z glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 19 października 2020 roku 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz 
/ 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski 

Krystyna Zając .^...-..rj^s... 
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