
Br. 0022.41.2020 

Protokół Nr 91/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 11 grudnia 2020 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dziewięćdziesiąte 
pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd obradował w trybie zdalnym- on- line, 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 Edyta Wild - Sekretarz Powiatu, Pani 
Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu, Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału 
Edukacji i Zdrowia, Pan Dariusz Makowski-Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Pan 
Witold Żerański - Dyrektor PUP w Mławie. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu zgłosił zmianę do protokołu 
Nr 90/2020 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 4 grudnia 2020 roku w pkt 14. 
Zaproponował aby zapis „Zarząd Powiatu postanowił ustosunkować się do wniosku po 
zapoznaniu się z opinią Rady Społecznej SPZOZ w Mławie" został zastąpiony zapisem 
„Zarząd Powiatu akceptuje dokonanie powyższej zmiany po wydaniu pozytywnej 
opinii Rady Społecznej SPZOZ w Mławie". 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 90/2020 z posiedzenia Zarządu 
odbytego w dniu 4 grudnia 2020 roku wraz z zgłoszoną zmianą. 

3. Zapoznanie się z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku 
w sprawie nawiązania współpracy w zakresie udzielania czasowego całodobowego 
wsparcia osobom z terenu powiatu lipskiego znajdującym się w sytuacji kryzysowej w 
Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. Nie ma 
możliwości udzielenia usług w zakresie udzielania czasowego całodobowego wsparcia 
osobom z trenu powiatu lipskiego znajdującym się w sytuacji kryzysowej z uwagi na 
bardzo ograniczone możliwości lokalowe i kadrowe. 

4. Zapoznanie się z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie 
w sprawie możliwości podpisania porozumienia dotyczącego zabezpieczenia miejsca 
dla matki z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Zespole Ośrodków Wsparcia 
w Mławie. 
Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. Nie ma 
możliwości zawarcia porozumienia dotyczącego zabezpieczenia miejsca w Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej w Mławie dla matki z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z 
uwagi na bardzo ograniczone możliwości lokalowe i kadrowe. 

5. Zapoznanie się z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku 
w sprawie możliwości zawarcia porozumienia w celu zabezpieczenia miejsc dla osób 
z dziećmi z powiatu pułtuskiego. 
Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. Nie ma 
możliwości zawarcia porozumienia dotyczącego zabezpieczenia miejsca w Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej w Mławie dla osób z dziećmi z powiatu pułtuskiego z uwagi 
na bardzo ograniczone możliwości lokalowe i kadrowe. 



6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2020 r. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 547/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Powiatu Mławskiego na 2020 r. 
I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów pozostaje na tym samym 
poziomie. 
II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków pozostaje na tym samym 
poziomie i dotyczy przesunięć: 
1. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w wysokości 30.600,00 zł związanych z zakupem usług celem 
wyposażenia II piętra budynku Starostwa Powiatowego w Mławie, przy ul. 
Wyspiańskiego 8A. 
2. W rozdziale 80153 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 27,58 zł w ramach wydatków 
bieżących związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, w 
ramach środków z zadań z zakresu administracji rządowej. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 102.762.834,76 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 108.091.074,08 zł 
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 5.328.239,32 zł 
- Przychody budżetu stanowią kwotę 7.519.239,32 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. 

7. 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 548/2020 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2020. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze 
służbowych kart płatniczych. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 549/2020 w sprawie zasad, sposobu i trybu 
przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych. 

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie dokonania 
zmian w planie finansowym na 2020 rok w dziale 801, rozdziale 80116 § 2540 
1 § 2590. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia zwróciła się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym na 2020 rok w sposób 
następujący: 
1) Zmniejszenie - 4 104,91 zł 
działu 801 rozdziału 80116 § 2540 - 4 104,91 zł 
Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie 
2) Zwiększenie - 4 104,91 zł 
- działu 801 rozdziału 80116 § 2540 - 114,59 zł 
Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie 
- działu 801 rozdziału 80116 § 2590 - 3 990,32 zł 
Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie - 2 992,74 zł 



Publiczna Szkoła Policealna bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie -
997,5 8zł. 
Dnia 2 grudnia 2020 roku wpłynęły wnioski szkół o udzielenie dotacji jednorazowej 
dla uczniów szkół policealnych, którzy uzyskali dyplom zawodowy. Zgodnie z ustawą 
o finansowaniu zadań oświatowych dotacje te wypłacane są w terminie 0 dni od dnia 
złożenia przez organ prowadzący szkołę kompletu dokumentów. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym 
na 2020 rok o które wnioskuje Pani Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia. 

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie w sprawie dokonania zmian w planie 
finansowym jednostki na 2020 rok, polegających na przesunięciu i przyznaniu 
dodatkowych środków finansowych pomiędzy paragrafami w ramach grupy 
paragrafów. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że Pan 
Marek Kiełbiński - Dyrektora I LO w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą 
o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2020 rok, polegających na 
przesunięciu i przyznaniu dodatkowych środków finansowych pomiędzy paragrafami 
w ramach grupy paragrafów w sposób określony poniżej: 
- Zmniejszenie działu 801 rozdziału 80120 § 4110, § 4210, § 4240, § 4260, § 4360, 
§ 4430-22 110,66 zł 
- Zwiększenie działu 801 rozdziału 80120 § 4010, § 4120, § 4270, § 4440 - 76 689,66 
zł 
Zwiększenie środków finansowych jest konieczne ze względu na błędnie 
przeprowadzoną analizę wynagrodzeń, w której nie uwzględniono składek ZUS za 
grudzień 2020r. Przesunięcia z § 4110 i § 4360 na § 4010 i § 4120 wynikają z 
oszczędności. Wnioskowana kwota środków dodatkowych to 54 579,00 zł. 
Przesunięcia środków finansowych z § 4210, § 4240, § 4260 i § 4430 są konieczne na 
zwiększenie środków na § 4270 Zakup usług remontowych, ponieważ po rozpoczęciu 
prac remontowych dachu stwierdzono konieczność modernizacji dotychczasowej 
instalacji odgromowej, gdyż stara nie spełnia norm. Obecnie przepisy nakazują 
zastosowanie drutu o średnicy 8 mm zamiast obecnego o średnicy 6mm. 
Przesunięcie środków z § 4430 na § 4440 Odpisy na ZFŚS jest podyktowane korektą 
odpisu podstawowego na rok 2020. 
Zarząd Powiatu wyraził na dokonanie powyższych zmian w planie finansowym I LO w 
Mławie na 2020 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów 
jednostek oświatowych. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia przedstawiła 
propozycję przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów jednostek 
oświatowych w powiecie mławskim na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 
2021 r.: 
1 .Jolanta Bem - 8 % 
2.Marek Kiełbiński -10 % 
3.Maria Magdalena Kozakiewicz - 10 % 
4.Urszula Makowska - 10 % 
5.Stanisław Matyjasik - 10 % 
6.Izabela Wiśniewska - 8 % 
7.Stefan Wojnarowski - 10 % 
8.Ewa Wojtala - 8 % 
9.Aneta Zawadzka - 10 % 
Zdaniem Pana Witolda Okumskiego - Członka Zarządu proponowane dodatki 
motywacyjne dla: Pani Jolanty Bem - Dyrektora PODN w Mławie, Pani Izabeli 



Wiśniewskiej - Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie i Pani 
Ewy Wojtali - Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie są nadmiernie wysokie. 
Zarząd Powiatu 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się ustalił dodatki 
motywacyjne dla Dyrektorów jednostek oświatowych w powiecie mławskim na okres 
od 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. w wysokościach przez Panią Dyrektor 
Wydziału Edukacji i Zdrowia. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 550/2020 

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Mławie w sprawie dokonania zmian w planie 
finansowym jednostki na 2020 rok. 
Pan Witold Żerański - Dyrektor PUP w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2020 rok, polegających 
na jego zmniejszeniu o kwotę 25 814,52 zł i przekazaniu jej w wolne środki w celu 
wykorzystania ich w roku 2021. 
Zmiana planu finansowego dotyczy realizacji przedsięwzięcia w ramach umowy 
współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
Priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem" działanie 
9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu" - umowa nr RPMA.09.01.00-14-d332/19-00, tytuł projektu 
"Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich 
powiatu mławskiego". 
Zachodzi potrzeba dokonania zmiany planu finansowego: 
-zmniejszenie ogółem - 35 505,06 zł 
działu 852, rozdziału 85295 § 3117, § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 
4177, §4179, § 4307, § 4309; 
- zwiększenie ogółem - 9 690,54 zł 
działu 852, rozdziału 85295 § 3119, § 4217, § 4219. 
Zmiany merytoryczne w poszczególnych zadaniach projektu polegają na zmianie 
proporcji kobiet i mężczyzn w poszczególnych latach. W roku bieżącym odnotowano 
bardzo duże zainteresowanie udziałem w projekcie oraz wsparciem w ramach 
poszczególnych form ze strony kobiet i to właśnie one głównie są beneficjentkami 
wsparcia w ramach projektu w roku bieżącym. Ogólnie jednak proporcja ta nie uległa 
zmianie. 
W przypadku szk9oleń zmiany dotyczą stron odpowiedzialnych za ich realizację. W 
przypadku szkolenia Instalator systemów fotowoltaicznych oraz spawacz 
TIG/MAG/MIG(5M) związane są z uzyskaniem przez Partnera możliwości 
samodzielnej certyfikacji szkolenia Instalator systemów fotowoltaicznych i jego prośby 
o „zmianę" szkoleń, za które będzie odpowiedzialny. Nie zmienia się kwota, która w 
projekcie i umowie partnerskiej została zagwarantowana dla Partnera. Nie ulegają tez 
zmianie jego prawa i obowiązki związane z realizacją projektu. 
Zmiany w budżecie projektu spowodowane są w głównej mierze sytuacją jaka panuje 
w związku z pandemią koronawirusa. Trudno było pozyskać do współpracy 
pracodawców chętnych stworzyć miejsca staży zawodowych oraz stanowiska pracy w 
ramach prac interwencyjnych. Pierwsze takie miejsca powstały w połowie 
października, kolejne w listopadzie a 5 miejsc powstanie na początku grudnia 2020 
roku. Powstanie takich okoliczności w trakcie realizacji projektu znacząco skróci 
planowany okres wypłaty stypendiów z tytułu stażu, czy też refundacji poniesionych 
kosztów wynagrodzenia a co za tym idzie środki potrzebne na ten cel na rok bieżący są 
mniejsze niż zakładano. Środki zaoszczędzone, przesunięte na rok przyszły zapewnią 
pokrycie zobowiązań zaciągniętych tegorocznymi umowami. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu oznajmiła, że do końca br. należy dokonać 
analizy wszystkich projektów, które realizowane są przy udziale środków europejskich. 



Jeżeli Zarząd Powiatu wyrazi zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym o które 
wnioskuje Pan Dyrektor PUP i przesunięte zostaną wydatki z roku 2020 na rok 2021 to 
będzie to oznaczało, że dochody, które wpłynęły będą dochodami do wykorzystania w 
części w roku 2021. Będzie się to wiązało z autopoprawką. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie powyższych zmian o które 
wnioskuje Pan Dyrektor PUP w Mławie. 
Pan Dyrektor PUP w Mławie poinformował, że w dniu wczorajszym został ukończony 
remont wyższej kondygnacji dachu na budynku PUP w Mławie. Okres gwarancji 
obejmuje 5 lat. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu zwrócił uwagę, że budynek PUP został 
odebrany w stanie dobrym, bez żadnych uwag, natomiast przeprowadzona ekspertyza 
wskazuje nieprawidłowości jeśli chodzi o dach budynku. Poprosił o przesłanie 
ekspertyzy. 
Pani Jolanta Karpińska - Członek Zarządu uważa, że odbiór remontu dachu powinien 
być poprzedzony wizją lokalną dachu. Jeżeli pojawią się pewne uwagi to powinny 
zostać zapisane w protokole. 
W trosce o dobro publiczne i właściwe wykorzystanie środków publicznych 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu zawnioskował, aby remont dachu budynku 
PUP w Mławie został odebrany przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. 
Zdaniem Pani Elżbiety Kowalskiej - Skarbnika Powiatu na etapie rozpoczęcia działania 
związanego z remontem dachu powinna zostać wskazana osoba, która byłaby 
odpowiedzialna za nadzór nad realizacją zadania. Taką osobą jest inspektor nadzoru, 
który nadzoruje, kontroluje i zgłasza wątpliwości co do sposobu wykonania zadania. 
Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu stwierdził, że za wykonanie 
remontu dachu odpowiada Pan Dyrektor PUP w Mławie. Odbiór remontu dachu 
powinien być przeprowadzony zgodnie ze sztuką budowlaną i osoba odpowiedzialna 
za realizację przedmiotowego zadania winna tego dopilnować. 

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie przesunięcia w planie 
finansowym jednostki na 2020 rok w ramach grupy paragrafów wydatków związanych 
z bieżącą działalnością jednostki. 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
poinformował, że Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie zwrócił się do 
Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym na 2020 rok w 
ramach grupy paragrafów wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki: 
- Zmniejszenie działu 600 rozdziału 60014 § 4040, § 4110, § 4120 - 18 083,00 zł 
- Zwiększenie działu 600 rozdziału 60014 § 4010 - 18 083,00 zł. 
Oszczędności jakie powstały w § 4110-Składka na ubezpieczenie społeczne płatnika, 
jednostka proponuje przeznaczyć na zwiększenie funduszu płac z przeznaczeniem na 
wypłatę naród dla pracowników. 
Zarząd powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Dyrektora PZD w Mławie w 
przedmiotowej sprawie. 

14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie ustalenia planu wydatków 
niewygasających za 2020 rok w dziale 600, rozdział 60014 w par. 6050 z terminem 
realizacji 30.06.2021 r. dla zadań inwestycyjnych. 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
poinformował, że Pan Leszek Ślubowski - Dyrektor PZD w Mławie zwrócił się do 
Zarządu Powiatu z prośbą o ustalenie planu wydatków niewygasających za 2020 rok w 
dziale 600, rozdział 60014 w par. 6050 z terminem realizacji 30.06.2021 r. dla 
następujących zadań inwestycyjnych: 
1 „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 23 52W Strzegowo - Niedzbórz - Pniewo -
Czerachy - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek". 



Wykonawca zadania wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu dla sporządzenia 
dokumentacji projektowej. W związku z powyższym realizacja zadania w zakresie 
geodezyjnego podziału działek nie może być zrealizowana terminowo, dlatego 
zachodzi potrzeba ustalenia wydatków niewygasających dla obu Wykonawców w wys. 
zaangażowanych środków z zawartych umów - 425 530,00 zł. 
2„Modernizacja drogi powiatowej Nr 2341W relacji Miączyn Mały - Radzimowice na 
odcinku Bońkowo Kościelne - Rudowo" w wysokości wynikającej z zawartej umowy 
z Wykonawcą - 755 237,00 zł, w tym środki gmin: Radzanów i Strzegowo w wys. 
220 000,00 zł. Wykonawca robót budowanych Strabag Sp. z o.o. zawnioskował 
0 wydłużenie terminu realizacji zadania z powodu sytuacji epidemiologicznej. 
Zarząd powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Dyrektora PZD w Mławie w 
przedmiotowej sprawie. 

15. Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekty decyzji o warunkach zabudowy Wójta 
Gminy Strzegowo: 
1) Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr ewid. działki 559/27 
Strzegowo-Osada; 
2) Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr ewid. działki 559/27 
Strzegowo-Osada; 

16. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 
• złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji 

pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo - Wola Szydłowska 
na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny 
Kościelne", ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju 
województwa mazowieckiego. 

• porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych w obrębie granic Miasta. 

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

17. Zapoznanie się z uchwałami Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego 
1 Spraw Regulaminowych z dnia 9 grudnia 2020 roku: 

• Nr 97/2020 w sprawie wyrażenia opinii do projektu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Mławskiego; 

• Nr 98/2020 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały budżetowej 
Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że w dniu 
9 grudnia 2020 roku Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 
Regulaminowych po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Komisji Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Bezpieczeństwa, Porządku 
Publicznego, Transportu i Dróg: 
- 5 głosami za postanowiła wydać pozytywną opinię do przedłożonego przez Zarząd 
Powiatu Mławskiego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Mławskiego. 
- 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się wyraziła pozytywną opinię do 
przedłożonego przez Zarząd Powiatu Mławskiego projektu Uchwały Budżetowej 
Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

W głosowaniach brało udział 5 członków Komisji obecnych na posiedzeniu. 
Ponadto poinformował, że Komisje: Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 
Zdrowia i Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz 



Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg wyraziły pozytywne opinie 
do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego i do projektu 
uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 rok w zakresie działań komisji bez 
uwag i wniosków. 

18. Sprawy różne. 
Pani Joanna Marcinkowska - Kierownik Biura Rady Powiatu poinformowała, że 
laptopy wraz z akcesoriami (myszką i karta sieciowa USB) i oprogramowaniem 
(biurowym, eSesja i antywirusowym) zostały zakupione dla radnych. Na dzień 
18.12.2020r. zaplanowane jest szkolenie radnych i przekazanie sprzętu 
elektronicznego. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu dziękując za 
udział w posiedzeniu zamknął dziewięćdziesiąte pierwsze posiedzenie Zarządu 
Powiatu Mławskiego. 

Podpisy członków Zarządu: 

Krystyna Zając 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
14.12.2020 r. 





Załącznik do Protokołu Nr 91/2020 

z dnia 11.12.2020 r. 

Protokół 

z glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2020 roku 

Jedna uchwała została podjęta 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. Pozostałe 

uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz .. 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski i . U M/J . . 

Krystyna Zając 




