
PROTOKÓŁ NR 93/2020 
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

1. Otwarcie posiedzenia. Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył 
dziewięćdziesiąte trzecie 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 Elżbieta 
Kowalska- Skarbnik Powiatu, Pan Dariusz Makowski-Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa 
i Środowiska. 

2. Uchwalenie porządku obrad. Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad zaproponowany przez 
Przewodniczącego Zarządu. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. Zarząd Powiatu 
jednogłośnie przyjął protokół Nr 92/2020 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 22.12.2020 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2020 r. Zarząd 
Powiatu podjął uchwałę Nr 558/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2020 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 6.870,84 zł. i dotyczy: 

1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia dochodów 
i wydatków w wysokości 6.870,84 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Nidzickim. Po stronie 
wydatków dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 6.870,84 zł. (per saldo) i dotyczy 
przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz: 

1. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 9,84 zł, z przeznaczeniem zakup usług pozostałych, 
w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. 

2. W rozdziale 85220 i 85205 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków 
Wsparcia w wysokości 2.215,35 zł, celem prawidłowej realizacji planu finansowego w ramach zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz środków własnych. 

3. W rozdziale 85295 następuje przesunięcie środków w wysokości 7.497,93 zł. na poszczególnych 
paragrafach w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w ramach realizowanego projektu 
pn.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego”, 
celem prawidłowej realizacji projektu. 

4. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków na poszczególnych paragrafach bieżących w ramach 
planów finansowych Domów Dziecka w Kowalewie celem prawidłowej realizacji planów finansowych do 
końca roku 2020.  Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

᠆ Dochody powiatu stanowią kwotę 102.997.764,21 zł. 

᠆ Wydatki powiatu stanowią kwotę 108.326.003,53 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. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji                        
o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2020. Zarząd 
Powiatu podjął uchwałę Nr 559/2020 w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji 
o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2020. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego 
na rok 2020. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 560/2020 w sprawie zmiany harmonogramu dochodów 
i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2020. 

7. 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 podjął uchwałę Nr 561/2020 
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 

8. 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 podjął 
uchwałę Nr 562/2020 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. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo – finansowym robót na drogach powiatowych 
zamiejskich w 2020 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 563/2020 w sprawie zmiany w planie rzeczowo – 
finansowym robót na drogach powiatowych zamiejskich w 2020 r. 

10. Informacja w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu przy ul. Wyspiańskiego 1 –  I piętro w Mławie (po 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) pomiędzy I LO  w Mławie a EZRA UKSW Sp. z o. o. w celu 
utworzenia środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.Pan Jerzy 
Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił informację dotyczącą utworzenia w Mławie 
środowiskowej opieki psychologicznej  
i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży na poziomie referencyjnym pierwszym czyli na zasadzie porad. 
Lokal po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ma powierzchnię 260 m2. Czynsz najmu został ustalony 
w wysokości – 20 zł. za 1 m².Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia 
środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży 

11. Sprawy różne.  Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu złożył wszystkim życzenia noworoczne, 
podziękował za współpracę Zarządowi Powiatu.  Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący 
Zarządu Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął dziewięćdziesiąte trzecie posiedzenie Zarządu 
Powiatu Mławskiego. Sporządziła: Adriana Pełkowska 05.01.2021r. 

 

Zarząd Powiatu Mławskiego: 

Jerzy Rakowski 
Zbigniew Markiewicz 
Jolanta Karpińska 
Witold Okumski 
Krystyna Zając 
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Załącznik do protokołu Nr 93/2020 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi na posiedzeniu w dniu 31 grudnia 

2020 roku 

Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

 

Zarząd Powiatu Mławskiego: 

Jerzy Rakowski 
Zbigniew Markiewicz 
Jolanta Karpińska 
Witold Okumski 
Krystyna Zając 
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