
Br. 0022.2.2021                                      

Protokół Nr 95/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 28 stycznia 2021 roku 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dziewięćdziesiąte 

piąte posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego. Zarząd 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 Edyta Wild – Sekretarz Powiatu, Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik 

Powiatu, Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Pani 

Katarzyna Miłobędzka – Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia, 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 94/2020 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 14.01.2021 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów                                        

i wydatków budżetu na rok 2021. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 572/2021 w sprawie określenia harmonogramu 

realizacji dochodów i wydatków budżetu na rok 2021. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez 

uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli na które dofinansowanie jest 

przyznawane w 2021roku. 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 

zgodnie z art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 

z 2019r. poz. 2215 ze zm.)  w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia 

się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 

0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli. W roku bieżącym powyższy odpis został wyodrębniony w kwocie                   

165 129,40zł 

Sposób podziału tych środków, formy doskonalenia zawodowego dofinansowanego z 

tych środków oraz kryteria i tryb przyznawania określa Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego 

oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. 2019r. 

poz.1653).  

Organ prowadzący zgodnie § 5 i § 6   tego rozporządzenia opracowuje na każdy rok 

budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli biorąc po 

uwagę złożone wnioski dyrektorów szkół i placówek oraz  w porozumieniu z 

dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania 

opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez podmioty o których mowa w art.70a, 

ust.3a ustawy - Karta Nauczyciela. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 573/2021. 



6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za rok 2020. 

Zarząd Powiatu zapoznał się i wydał pozytywną opinię do Sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020, które 

będzie przedmiotem obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Mławskiego.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Miasta Mława. 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że 

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Mława, 

zwróciło się do Starosty Mławskiego z prośbą o przyznanie pomocy finansowej  na 

modernizację części wystawy stałej – Historia – Okupacja w Mławie i regionie  w 2021 

roku. Przedstawione przedsięwzięcie przyczyni się do ochrony i zachowania 

dziedzictwa kulturowego Powiatu Mławskiego oraz pozwoli na pogłębienie wiedzy 

naukowej wydarzeń, które miały miejsce na terenie naszego regionu. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, udzielenie takiej pomocy przez powiat wymaga 

podjęcia uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Miasta Mława. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXIII Sesji.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany  

uchwały dot.  ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych   na terenie 

Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

Pani Katarzyna Miłobędzka – Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

poinformowała, że w związku z otrzymaną w dniu 21.01.2021r. informacją o zmianie 

godzin pracy apteki mieszczącej się w Mławie przy ulicy Żwirki 21B, zaistniała 

konieczność wprowadzenia  zmiany w załączniku do Uchwały Nr XXI/153/2020 Rady 

Powiatu  z dnia 14 grudnia 2020r.  w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2021r. W/w apteka będzie 

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 21:00, natomiast w sobotę w 

godz. 8:00 – 15:00. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXIII Sesji. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego bieżącego 

utrzymania dróg  powiatowych w granicach Miasta Mława w 2021 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 574/2021 w sprawie zmiany planu rzeczowo – 

finansowego bieżącego utrzymania dróg  powiatowych w granicach Miasta Mława w 

2021 r. 

Zmiana w Porozumieniu z dnia 30.12.2020 r. w sprawie powierzenia obowiązku 

bieżącego   (w tym zimowego) utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta 

Mława w 2021 r. dotyczy: 

1) W załączniku Nr 1 do Porozumienia - Plan rzeczowo-finansowy bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Mława w 2021 r. w ustępie 6 

„Rezerwa na remont ulic i chodników" zmniejszenie do kwoty 0,00 zł 

2) Dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:  

„Remonty ulic i chodników" 70 000,00 zł 

a) Remont chodnika na ul. Henryka Sienkiewicza na odcinku od ul. Aleja 

Świętego Wojciecha do ul. Gen. Władysława Andersa po stronie prawej wraz 

remontem części zjazdów. 



10. Podjęcie uchwały w sprawie w przyjęcia do realizacji planu rzeczowo-finansowego 

bieżącego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich w 2021 r. 

Zarząd Powiatu przyjął do realizacji plan rzeczowo-finansowy na drogach 

powiatowych zamiejskich w 2021 r., podejmując uchwałę Nr 575/2021. 

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w 

sprawie przyjęcia  do budżetu powiatu mławskiego na 2021 rok  zadania pn. 

„Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego wraz z Prognozą 

Oddziaływania na Środowisko na lata 2021-2027”.  

Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

poinformował, że w dniu 22 lipca 2020 roku Powiat Mławski zawarł umowę o dzieło 

na „Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021-2027”.                      

Po upływie terminu z umowy wykonawca dodatkowo wzywany był do zrealizowania 

umowy. Jednakże wszelkie wyznaczone terminy upłynęły, wykonawca nie zrealizował 

przedmiotu umowy oraz nie udokumentował jej toku realizacji. 

W związku z powyższym Powiat Mławski dnia 22.12.2020 r. odstąpił od umowy                     

z wykonawcą nakładając karę umowną w wysokości 3 000,00 zł. Aby rozpocząć 

procedurę wyłonienia nowego wykonawcy zachodzi potrzeba wprowadzenie zadania 

pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego wraz z Prognozą 

Oddziaływania na Środowisko na lata 2021-2027” do budżetu na 2021 r. Szacunkowy 

koszt zadania wynosi 35 000,00 zł. 

Kompleksowe opracowanie nowej Strategii  Rozwoju Powiatu pozwoli na pełniejsze 

wpisanie działań podejmowanych przez władze samorządowe w oczekiwaniu 

wspólnoty lokalnej, które będą spójne z dokumentami strategicznymi, planistycznymi i 

programowymi szczebla wspólnotowego, krajowego i regionalnego a tym samym z 

nowym okresem finansowania Unii Europejskiej na lata 2021-2027.  

Jednocześnie nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym wprowadziła obowiązek 

corocznego opracowania Raportu o Stanie Powiatu, którego główną oś stanowić 

powinny sprawozdania z realizacji strategii. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, 

Rolnictwa i Środowiska w przedmiotowej sprawie. Źródłem pokrycia będzie rezerwa 

ogólna budżetu powiatu.  

12. Zaopiniowanie materiału do opinii ZRID – „Rozbiórka istniejącego mostu                                  

o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławka w m. Bielawy wraz z 

rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk – Radzanów”.  

Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

poinformował, że na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie została 

opracowana dokumentacja techniczna dla zadania pn. „Rozbiórka istniejącego mostu                                  

o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławka w m. Bielawy wraz z 

rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk – Radzanów” przez Biuro 

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji.  

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował materiał do opinii ZRID dla zadania pn.  

„Rozbiórka istniejącego mostu  o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece 

Mławka w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk – 

Radzanów”. 

13. Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy. 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił decyzję Burmistrza Miasta Mława o warunkach 

zabudowy – Przebudowa i rozbudowa budynku handlowo-usługowego wraz                          

z powierzchnią magazynową oraz parkingiem zewnętrznym, nr ewid. działki 11-795/1 

Mława. 



14. Zapoznanie się z pismem Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy Radzanów w sprawie 

ujęcia w planie inwestycji na rok 2021 remontu i modernizacji drogi powiatowej                  

nr 4631W na odcinku Wilewo – Zgliczyn- Glinki – Drzazga. 

Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

zapoznał Zarząd Powiatu z treścią pisma Pani Jolanty Krzewskiej - Z-cy 

Przewodniczącego Rady Gminy Radzanów z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie 

ujęcia w planie inwestycji na rok 2021 remontu i modernizacji drogi powiatowej                    

nr 4631W na odcinku Wilewo - Zgliczyn-Glinki – Drzazga. 

Bieżący stan postulowanej do remontu i modernizacji drogi o nawierzchni bitumicznej 

jest zły – posiada dziury i wyrwy krawędzi drogi co powoduje zagrożenie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Droga ta w terenie zabudowanym w miejscowości 

Zgliczyn- Glinki nie posiada w ogóle chodnika. Brak jest przejść dla pieszych i zatoki 

dla autobusów w obrębie przystanku PKS. 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu stwierdził, że od miejscowości 

Drzazga przez Zgliczyn- Glinki prowadzi droga w kierunku Żuromina, która jest często 

użytkowana przez ciężkie pojazdy. Mieszkańcy wielokrotnie podnosili kwestie w 

kierunku wykonania w/w odcinka drogi. Dyrektor PZD w Mławie wnioskował                        

o wykonanie dokumentacji technicznej na przedmiotowy odcinek. Należy nawiązać 

porozumienie z Gminą Radzanów na 2022 rok i uwzględnić podnoszone postulaty                         

w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej                    

nr 4631W na odcinku Wilewo – Zgliczyn- Glinki – Drzazga.  

Pani Jolanta Karpińska – Członek Zarządu stwierdziła, że mieszkańcy, przewodniczący  

Rad gmin i wójtowie gmin zgłaszają swoje potrzeby, do który należy podchodzić nie 

indywidualnie lecz zbiorowo.  

Zarząd Powiatu widzi potrzebę realizacji przedmiotowej inwestycji, niemniej jednak ze 

względu na ograniczone środki finansowe na 2021 rok oraz zobowiązania kontynuacji 

realizacji inwestycji zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przedmiotowe 

zadanie nie może być zrealizowane w bieżącym roku.  

Należy zaznaczyć, że na terenie Gminy Radzanów w porozumieniu z władzami gminy, 

będą realizowane wielomilionowe zadania inwestycyjne na innych drogach.  

Do czasu kompleksowej modernizacji drogi Nr 4631W są i będą realizowane prace 

przez Powiatowy Zarząd Dróg w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

15. Sprawy różne.  

Pan Jerzy Rakowski-Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Komendant 

Powiatowy Policji w Mławie zamierza przystąpić do programu w ramach którego 

planuje zakup samochodu osobowego dla Policji.  

Zakup pojazdu uzupełni istniejący tabór, co przyczyni się do poprawy warunków, 

bezpieczeństwa pracy policjantów i sprawności ich działań interwencyjnych. 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą wspierać Policję, poprzez udzielenie  

pomocy finansowej i przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji.  

Przewidywany koszt zakupu samochodu - 130 000,00zł. 

Zakup nowego pojazdu wesprze finansowo Komenda Główna Policji.   

W budżecie powiatu mławskiego na 2020 rok przewidziane były środki dla Komendy 

Powiatowej Policji w Mławie w wys. 30 000,00 zł, które nie zostały wykorzystane                   

i weszły w wolne środki. Na rok bieżący w budżecie powiatu zarezerwowana jest 

kwota w tej samej wysokości.  

Ponadto Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Komendant Powiatowy 

PSP w Mławie zamierza przeprowadzić remont dachu mławskiej strażnicy z uwagi na 

zły stan techniczny pokrycia dachu.  

Szacowany koszt remontu – ok. 130 000,00 zł. 



Komenda Główna PSP będzie miała swój udział finansowy w realizacji 

przedmiotowego zadania.  

W budżecie powiatu mławskiego na 2021 rok zarezerwowane są środki dla Komendy 

Powiatowej PSP w Mławie w wys. 30 000,00 zł. 

Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował udzielenie pomocy finansowej dla 

Komendy Powiatowej Policji w Mławie w wys. 65 000,00zł i Komendy Powiatowej 

PSP w Mławie w wys. 65 000,00zł.  

Zarząd Powiatu po dyskusji wstępnie opowiedział się za udzieleniem pomocy 

finansowej w w/w wysokościach dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie                                    

z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego i Komendy Powiatowej PSP                         

w Mławie z przeznaczeniem na remont dachu. 

Postanowił wrócić do tematu i przedstawić źródła finasowania wydatku po złożeniu 

wniosku przez Komendanta Powiatowego Policji w Mławie i Komendanta 

Powiatowego PSP w Mławie. 

Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu poinformowała, że na kolejne posiedzenie 

będzie przygotowany projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany planu 

finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19.  W roku 2020 w planie zapisana jest dla SPZOZ w Mławie kwota dotacji 

w wys. 600 000,00 zł wraz z zadaniami. Z rozliczenia dotacji wpłynęła kwota 550,98 zł 

jako część dotacji, która nie została wykorzystana (zakupiony stół operacyjny był  

o 550,98 zł tańszy). Zadania przedmiotowe zostały wykonane.  

W związku z powyższym zaproponowała, aby powstałe oszczędności w wys. 550,98 zł 

przeznaczyć na zasilenie planu finansowego roku 2021 na realizację zadania 

drogowego pn. „Rozbudowa drogi dojazdowej  nr 2332W Głużek-Rumoka na odcinku 

od km 4+269,00 do km 6+072,00”. 

W budżecie powiatu mławskiego na 2021 rok zarezerwowane są środki na powyższą 

inwestycję w kwocie 2 454 838,00 zł.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie uznał propozycję Pani Skarbnik Powiatu za słuszną.  

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu dziękując za 

udział w posiedzeniu zamknął dziewięćdziesiąte piąte  posiedzenie Zarządu Powiatu 

Mławskiego. 
                                                              

                                                                

                                                                         Podpisy członków Zarządu: 

                                                                   Jerzy Ryszard Rakowski  

                                                              Zbigniew Markiewicz   

                                                           Jolanta Karpińska  

                                                         Witold Okumski 

                                                       Krystyna Zając  

 

 

 

 

 
 



Załącznik do Protokołu Nr 95/2021 

z dnia 28.01.2021r. 

 

 

Protokół 

z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2021 roku 

 

Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

 

 

                                                                   Podpisy członków Zarządu: 

                                                                   Jerzy Ryszard Rakowski  

                                                              Zbigniew Markiewicz   

                                                           Jolanta Karpińska  

                                                         Witold Okumski 

                                                       Krystyna Zając  

 

 

Sporządziła: 

Joanna Marcinkowska 

29.01.2021r.  


