
Br. 0022.1.2021 
Protokół Nr 94/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
z dnia 14 stycznia 2021 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dziewięćdziesiąte 
czwarte posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego. Zarząd obradował w trybie 
zdalnym- oniine, 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 Marchel Potrzuska - Radca Prawny, Pani Bożena Tomkiel -
Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska oraz Pani Joanna Tańska - Dyrektor ZOW w 
Mławie. 

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 93/2020 z posiedzenia Zarządu 
odbytego w dniu 31.12.2020 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania budżetu na rok 2021. 
Na wniosek Pani Elżbiety Kowalskiej - Skarbnika Powiatu Zarządu Powiatu podjął 
uchwałę Nr 654/2021 w sprawie wykonywania budżetu na rok 2021. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności Powiatu Mławskiego. 
Pani Bożena Marchel Potrzuska - Radca Prawny poinformowała, że do Starostwa 
Powiatowego w Mławie wpłynął wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w Olsztynie o umorzenie należności w kwocie 305,89 zł objętej 
notą księgową nr 1/J/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku z tytułu nieterminowej 
wypłaty odszkodowań wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego. 
Uzasadnienie wskazuje na utrudnienia w pracy związane z organizacją pracy zdalnej 
jak również nieobecnością pracowników. 
W przedstawionym stanie faktycznym proponuje pozytywne załatwienie wniosku 
poprzez podjęcie uchwały Zarządu powiatu Mławskiego na podstawie przepisu § 2 
pkt. 5 uchwały Rady Powiatu Mławskiego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie 
zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny przypadający Powiatowi Mławskiemu i jego 
jednostkom podległym. 
Ponadto poza uzasadnieniem z wniosku o umorzenie, za zastosowaniem umorzenia 
przemawia również sprzeczne w orzecznictwie sądowym traktowanie odsetek od 
odszkodowań ze specustawy, co w przypadku odmowy umorzenia i braku zapłaty 
odsetek przez GDDKiA spowodowałoby konieczność wystąpienia o te odsetki 
o ustalenie decyzją do Wojewody Mazowieckiego jako organu administracji lub 
powszechnego sądu cywilnego (Sąd Rejonowy w Warszawie) oraz niska kwota 
dochodzonych należności. 
Zarząd Powiatu umorzył należność pieniężną Powiatu Mławskiego w kwocie 305,89 zł 
przysługującą od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 
Olsztynie objętej notą księgową nr 1/J/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. z tytułu 



nieterminowej wypłaty odszkodowań wynikających z decyzji Wojewody 
Mazowieckiego. Powodem umorzenia jest zaistnienie przesłanki ważnego interesu 
dłużnika oraz interesu publicznego spowodowaną Covidl9. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 565/2021. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Mławie. 
Pani Edyta Wild - Sekretarz Powiatu poinformowała, że zmiany w Regulaminie 
Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Mławie z dnia 19.10.2020r. dotyczą 
utworzenia komórki organizacyjnej Starostwa pod nazwą Audytor wewnętrzny. 
Audytor wewnętrzny będzie realizował zadania z zakresu: 
1) przeprowadzania audytów mających na celu uzyskiwanie obiektywnych i 
niezależnych ocen funkcjonowania Starostwa i powiatowych jednostek 
organizacyjnych zgodnie przepisami ustaw, aktami wykonawczymi oraz standardami 
audytu wewnętrznego, 
2) wykonywania czynności doradczych w Starostwie i powiatowych jednostkach 
organizacyjnych mających na celu usprawnienie funkcjonowania tych jednostek, 
3) przygotowywania planów audytu wewnętrznego w oparciu o analizę ryzyka 
uwzględniającą sposób zarządzania ryzykiem oraz sprawozdań z jego realizacji, 
4) monitorowania realizacji zaleceń sformułowanych podczas przeprowadzania zadań 
audytowych oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających po upływie terminów 
realizacji zaleceń, 
5) wspierania Starosty w realizacji celów i zadań powiatu przez systematyczną ocenę 
kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, 
6) współpracy z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie funkcjonowania 
systemu kontroli zarządczej, 
7) współpracy z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością w zakresie 
utrzymania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania, 
8) tworzenie i aktualizacja wewnętrznych procedur z obszaru audytu wewnętrznego, 
9) podejmowania działań mających na celu ciągłe podnoszenie jakości audytu 
wewnętrznego, 
10) uczestnictwa w procesie analizy ryzyka w obszarach działania Starostwa 
Powiatowego w Mławie. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 566/2021. 

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w sprawie zwiększenia 
planu finansowego na 2021 roku w Rozdziale 85220- ośrodki interwencji kryzysowej o 
kwotę 58 000,00 zł celem wykonania wniosków Najwyższej Izby Kontroli. 
Pani Joanna Tańska - Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia zwróciła się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o zwiększenie planu finansowego na 2021 roku w Rozdziale 85220-
ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 58 000,00 zł celem wykonania wniosków 
Najwyższej Izby Kontroli przedstawionych po przeprowadzonej w jednostce kontroli 
w zakresie dostępności pomocy w ramach interwencji kryzysowej oraz pomocy 
realizowanej na rzecz osób i rodzin w ramach interwencji kryzysowej. 
Na podstawie dokonanej analizy dokumentacji 33 interwencji kryzysowych, w tym 
środowiskowych i telefonicznych stwierdzono, że w sześciu przypadkach 
(stanowiących 18% spraw poddanych szczegółowemu badaniu) pomoc psychologiczna 
nie była udzielana natychmiastowo, co było niezgodne z art. 47 ust. 3 ustawy o 
pomocy społecznej mówiącym, ze w ramach interwencji kryzysowej udziela się 
natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej. 



Ponadto jeśli chodzi o warunki lokalowe OIK stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 
- Na terenie przylegającym do budynku nie wyznaczono miejsca postojowego dla 
pojazdów osób niepełnosprawnych, co było niezgodne z wymogami zawartymi w pkt 
5.2.4. załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
- W pokojach schronienia, toaletach, świetlicy oraz gabinecie przeznaczonym do 
rozmów z klientami klamki w oknach znajdowały się na wysokości 1,6 m tj. na 
wysokości uniemożliwiającej ich łatwe otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia z 
poziomu podłogi przez osoby niepełnosprawne, co było niezgodne z § 155 ust. 2 oraz 
§ 299 ust. 5 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
W związku z powyższym Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o 
NIK przedstawiła następujące wnioski: 
1) Udzielanie natychmiastowego wsparcia psychologicznego w ramach interwencji 

kryzysowej. 
2) Dostosowanie w budynku będącym siedzibą Zespołu Ośrodków Wsparcia systemu 

otwierania okien do norm określonych w przepisach prawa. 
3) Wyznaczenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych na terenie 

przyległym do budynku będącego siedzibą Zespołu Ośrodków Wsparcia zgodnie z 
obowiązującymi normami. 

Zdaniem Pana Jerzego Rakowskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu 
z protokołem pokontrolnym winna zapoznać się Pani Urszula Krajewska - Dyrektor 
PCPR w Mławie oraz Pani Katarzyna Miłobędzka - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji 
i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Mławie. 
Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu zgodziła się ze swoim przedmówcą. 
Po dyskusji Zarząd Powiatu uznał propozycję Pana Przewodniczącego Zarządu 
Powiatu za słuszną. Postanowił wrócić do tematu na jednym z kolejnych swoich 
posiedzeń po zapoznaniu się z protokołem pokontrolnym i po przeprowadzeniu analizy 
w zakresie udzielonych porad w OIK. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności Powiatu Mławskiego. 
Na wniosek Pani Bożeny Tomkiel - Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia Zarząd 
Powiatu umorzył należność pieniężną Powiatu Mławskiego w kwocie 1153,83 zł 
przysługującą od Pani 1 _ < } z tytułu wyżywienia s- podczas 
pobytu w internacie działającym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
im. Janusza Korczaka w Mławie. Powodem umorzenia jest fakt, iż Komornik Sądowy 
umorzył postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 567/2021. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji na ucznia szkoły publicznej 
i niepublicznej, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki oraz dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny 
lub nauki w roku budżetowym 2021 w Powiecie Mławskim. 
Zarząd Powiatu określił wysokość dotacji na ucznia szkoły publicznej i niepublicznej, 
w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dla szkół 
niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki w roku 
budżetowym 2021 w Powiecie Mławskim, podejmując uchwałę Nr 568/2021. 



10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku. 
Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z 
zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku, podejmując uchwale 
Nr 569/2021. v 

Konkurs ma na celu wsparcie lub powierzenie organizacjom pozarządowym realizację 
zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno - fizycznego powiatu mławskiego, 
zaspokajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia 
mieszkańców, a w szczególności promowania zdrowego stylu życia, przeciwdziałania 
patologiom społecznym, zapewniania edukacji zdrowotnej przede wszystkim dzieci i 
młodzieży, zagospodarowania ich czasu wolnego. 
Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w Powiecie 
Mławskim w 2021 roku następujące zadania w zakresie upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu: 
Zadanie 1 - Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i 
młodzieży oraz osób dorosłych. 
Zadanie 2 - Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych i sportowo -
rekreacyjnych 
o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. 
Zadanie 3 - Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w 
różnych dyscyplinach sportowych. 
Zadanie 4 - Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym organizacja obozów 
sportowych i rekreacyjnych. 
Zadanie 5 - Organizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku. 
Zarząd Powiatu ogłosił nabór dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej 
reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania 
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z 
zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku, podejmując uchwałę 
Nr 570/2021. v 

Termin zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej - do dnia 
02.02.2021 r. J 

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie w sprawie przyznania dodatkowych 
środków w wys. 640,46 zł brutto miesięcznie w budżecie szkoły na rok 2021. 
Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że Pan 
Marek Kiełbiński - Dyrektor I LO w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą 
o przyznanie dodatkowych środków w wys. 640,46 zł brutto miesięcznie w budżecie 
szkoły na rok 2021 na wynagrodzenie pracownika zastępującego główną księgową 
zatrudnioną na 0,5 etatu. Dotychczasowe planowane wynagrodzenie księgowej 
wynosiło 2 226,28 zł brutto, a po zmianie wynagrodzenie wyniosłoby 2 762 00 zł 
brutto. ' 
Obecna główna księgowa od 28.12.2020r. przebywa na długotrwałym zwolnieniu 
lekarskim. Jest formalnie zatrudniona do 31 maja 2021 roku, więc szkoła nie może 
ogłosić naboru na wolne stanowisko pracy. W końcówce roku budżetowego 2020 
udało się podpisać umowę na zastępstwo, niemniej jednak w związku z niskim 



wynagrodzeniem pracownik chce złożyć wypowiedzenie warunkując pozostanie na 
tym stanowisku przy wynagrodzeniu 2 762,00 zł brutto. 
Zarząd Powiatu przyznał dodatkowe środki finansowe w wys. 640,46 zł brutto 
miesięcznie na wynagrodzenie pracownika zastępującego główną księgową 
zatrudnioną na 0,5 etatu w I LO w Mławie. Okres zwiększonych środków obejmuje 
miesiące od stycznia do kwietnia br. Źródłem pokrycia będą środki oświatowe. 

13. Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji Burmistrza Miasta Mława o 
warunkach zabudowy - Budowa 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, nr ewid. 
działki 10-1471/3 Mława. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia przedstawiciela do sprawowania nadzoru 
merytorycznego w drogach przekazanych porozumieniem Miastu Mława. 
Zarząd Powiatu upoważnił Pana Dariusza Makowskiego - Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie, przy 
udziale przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg - Piotra Kowalskiego i Dariusza 
Hana oraz przedstawiciela Starostwa Powiatowego - Jolanty Gołębiewskiej do 
sprawowania nadzoru merytorycznego nad realizacją powierzonych zadań nad drogami 
powiatowymi przekazanymi Miastu Mława, mocą Uchwały Nr XXII/166/2020 Rady 
Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie porozumienia z Miastem 
Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic miasta. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 571/2021. Uchwała 
obowiązuje z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą do końca 2021 r. 

15. Sprawy różne. 
W punkcie tym nie było wniosków i pytań. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu dziękując za 
udział w posiedzeniu zamknął dziewięćdziesiąte czwarte posiedzenie Zarządu Powiatu 
Mławskiego. 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
15.01.2021r. 

Zarząd Powiatu Mławskiego: 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski 

Krystyna Zając 



Załącznik do Protokołu Nr 94/2021 

z dnia 14.0ł.2021r. 

Protokół 

z glosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2021 roku 

Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

Zarząd Powiatu Mławskiego: 

Jerzy Ryszard Rakowski 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski 

Krystyna Zając 



Wyłączono jawność w zakresie danych osobowych ze względu na prywatność osoby 
fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej. 
Wyłączenie dokonano zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 
Starosty Mławskiego z dn. 27.10.2016 r. 
Jawność wyłączyła Joanna Marcinkowska - Kierownik Biura Rady Powiatu Mławskiego. 




