
PROTOKÓŁ NR 96/2021 
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO 

z dnia 8 lutego 2021 r. 

1. Otwarcie posiedzenia. Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył 
dziewięćdziesiąte szóste 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, 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, 
Rolnictwa i Środowiska. 

2. Uchwalenie porządku obrad. Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu poprosił o zdjęcie 
z porządku obrad punktu 15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie w sprawie przyznania 
dodatkowych środków finansowych w wys. 6 150,00 zł na usunięcie awarii przewodów ciepłowniczych 
(pęknięte rury). Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad wraz ze zgłoszoną zmianą przez 
Przewodniczącego Zarządu. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. Zarząd Powiatu 
jednogłośnie przyjął protokół Nr 95/2020 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 28.01.2021 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  upoważnienia Dyrektorowi  Powiatowego  Urzędu Pracy  
w Mławie i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie przez Zarząd Powiatu Mławskiego do 
podejmowania decyzji wiążących, reprezentowania, w tym do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu 
oraz  umowy o dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi dokumentami a także  wykonywania przez nich 
pozostałych zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego : „Aktywizacja osób w wieku 30 lat 
i więcej pozostających bez pracy w powiecie mławskim (IV)” ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 
2020  Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 
przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19. Zarząd Powiatu udzielił upoważnienia 
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Mławie do podejmowania decyzji wiążących, reprezentowania, w tym do podpisania wniosku 
o dofinansowanie projektu oraz umowy o dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi dokumentami a także 
wykonywania przez nich pozostałych zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego „Aktywizacja 
osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie mławskim (IV)” ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014 – 2020  Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych przez PUP                  i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19, podejmując uchwałę 
Nr 576/2021. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 r. Zarząd 
Powiatu podjął uchwałę Nr 577/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł                  i dotyczy: 

1. Wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dochodów 
i wydatków w wysokości 400.000,00 zł, z dotacji celowej z Gminy Szreńsk na zadanie inwestycyjne pn.: 
„Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz 
z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk-Radzanów ”. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia 
w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg, zgodnie z przeznaczeniem. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł             (per saldo) 
i dotyczy przesunięć określonych w/w pozycji I oraz: 

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków własnych w wysokości 400.000,00 zł                
z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na 
rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk-Radzanów” na zadanie 
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk poprzez przebudowę chodnika w m. 
Szumsk”. 
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2. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Mławie w wysokości 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i koszty postępowania 
sądowego, w ramach zadań własnych związanych                         z wykonaniem prac dotyczących operatów 
szacunkowych dla nieruchomości powiatowych. 

3. W rozdziale 71012 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Mławie w wysokości 1,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,      w ramach zadań z zakresu 
administracji rządowej. 

4. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Mławie w wysokości 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na 
zadanie pn.: „Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego wraz z Prognozą Oddziaływania na 
Środowisko na lata 2021-2027”. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu. 

5. W rozdziale 80102 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Mławie w wysokości 600,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty na 
dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

6. W rozdziale 80120 następuje zwiększenie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącym 
w Mławie w wysokości 2.561,84 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zastępstwo księgowej”. 
Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z rozdziału 80120. 

7. W rozdziale 85415 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącym 
w Mławie w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów. 

8. W rozdziale 80146 następuje zwiększenie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 
2021 we wszystkich jednostkach oświatowych Powiatu Mławskiego, zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu 
Nr 573/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
na 2021 r. Środki w wysokości 143.887,00 zł zostały przesunięte z rezerwy celowej na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli. Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

- Dochody powiatu stanowią kwotę 110.811.001,11 zł 

- Wydatki powiatu stanowią kwotę 123.255.259,15 zł 

- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 12.444.258,04 zł 

- Przychody budżetu stanowią kwotę 14.835.258,04 zł 

- Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.391.000,00 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. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach 
planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2021. Zarząd Powiatu podjął uchwałę 
Nr 578/2021 w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu 
dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2021. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu 
mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. Zarząd Powiatu podjął 
uchwałę Nr 579/2021 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu 
mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku 2021 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
powiatu. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 580/2021 w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2021 i w latach następnych jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania powiatu. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych 
z przeciwdziałaniem COVID-19. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 581/2021 w sprawie zmiany planu 
finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zmiana 
w planie finansowym wydatków dla rachunku ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 
19 opracowanym w załączniku nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego nr 505/2020 z dnia 
19 października 2020r dot. zwrotu niewydatkowanej w roku 2020 dotacji w wysokości 550,98 zł przez 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie, która zwiększa w roku 2021 plan finansowy 
wydatków na zadaniu, pn.: „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek - Rumoka na odcinku od km 
4+269,00 do km 6+072,20”. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Mławskiego. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady Powiatu 
Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXIII Sesji. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Powiatu Mławskiego na 2021 r. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady Powiatu 
Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXIII Sesji. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
z zakresu kultury i sztuki w 2021 roku. Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych                              z zakresu kultury i sztuki w 2021 roku, podejmując uchwałę Nr 582/2021. 
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych 
w zakresie kultury i sztuki w 2021 r., podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno – kulturalnego Powiatu 
Mławskiego, wspieranie upowszechniania kultury w Powiecie Mławskim oraz poszerzenie wiedzy 
mieszkańców w zakresie historii i tradycji. Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą 
w Powiecie Mławskim  w 2021 roku następujące zadania w zakresie kultury i sztuki: Zadanie 1 - Organizacja 
przedsięwzięć w zakresie rozwoju tradycji lokalnych, zachowania i podtrzymywania tradycji narodowych. 
Zadanie 2 - Organizowanie imprez kulturalnych, konferencji związanych z promocją Powiatu Mławskiego. 
Zadanie 3 - Organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość 
kraju oraz obchodów rocznic i świąt państwowych związanych   z historią kraju i historią Powiatu. Zadanie 4 - 
Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, takich jak: koncerty, festiwale, przeglądy, występy 
artystyczne, konkursy, festyny. Zadanie 5 - Druk niskonakładowych wydawnictw literackich i artystycznych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania 
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki 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 kultury i sztuki w 2021 roku, podejmując uchwałę Nr 583/2021. 

14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie w sprawie przyznania dodatkowych środków 
finansowych w wys. 6 150,00 zł na usunięcie awarii przewodów ciepłowniczych (pęknięte rury).  Punkt został 
zdjęty z porządku obrad. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dla Zarządu Powiatu Nidzickiego w sprawie pozbawienia 
kategorii odcinka drogi powiatowej Nr 1597N Szymany – Szkudaj położonego na terenie Gminy Kozłowo 
w Powiecie Nidzickim i zaliczenia przedmiotowego odcinka drogi do kategorii dróg gminnych. Zarząd Powiatu 
pozytywnie zaopiniował pozbawienie kategorii odcinka drogi powiatowej Nr 1597N Szymany – Szkudaj 
leżącego na działce nr 55/2 obręb Szymany, Gmina Kozłowo, Powiat Nidzicki i zaliczenia przedmiotowego 
odcinka drogi do kategorii dróg gminnych, podejmując uchwałę Nr 584/2021. 

16. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 
i postanowił wnieść pod obrady XXIII Sesji. 

17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, 
ujętego w planie rzeczowo-finansowym w poz. II.11. na poniższe: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W 
Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+995,00 do km 3 +660,00”.  Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził 
zgodę na dokonanie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, ujętego w planie rzeczowo-finansowym w poz. 
II.11. na poniższe: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 
2+995,00 do km 3 +660,00”. Powodem jest zmiana długości odcinka podlegającego przebudowie, po 
dokonanej analizie map projektowych. 
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18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie 
dokonania zmiany w budżecie powiatu mławskiego na rok 2021 dla zadania pn. ,,Rozbiórka istniejącego mostu 
o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej 
nr 2337W Szreńsk- Radzanów”. Pan Dariusz Makowski - Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa 
i Środowiska zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany w budżecie powiatu mławskiego na 
rok 2021 dla zadania pn. ,,Rozbiórka istniejącego mostu  o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece 
Mławce w m. Bielawy wraz  z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk- Radzanów” poprzez  
zwiększenie po stronie dochodów i wydatków dotacji celowej Gminy Szreńsk o kwotę 400 000,00 zł  do kwoty 
800 000,00 zł oraz zmniejszenie po stronie wydatków środków własnych powiatu mławskiego o kwotę 
400 000,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł . Kwotę 400 000,00 zł powstałą po zmniejszeniu środków własnych 
powiatu mławskiego proponuje się przeznaczyć na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W 
Dębsk –Kitki – Szumsk poprzez budowę chodnika w m. Szumsk”. Powyższa zmiana spowodowana jest tym, iż 
dla Powiatu Mławskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „ Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 
01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 
2337W Szreńsk-Radzanów”, Gmina Szreńsk udzieliła pomocy finansowej w kwocie 800 000,00 zł., 
jednocześnie zmiana jest niezbędna do przedstawienia posiadanych środków własnych na poziomie 50% tj. 
kwota 2 800 000,00 zł do złożenia wniosku do Ministerstwa Infrastruktury na dofinansowanie ze środków 
subwencji budżetu państwa na poziomie 50% na zadanie pod nazwą: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 
01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 
2337W Szreńsk – Radzanów”. Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 
Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w przedmiotowej sprawie. 

19. Uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie 
uzgodnił projekty decyzji o warunkach zabudowy: 

- Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna – Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle 
budynku, na terenie działki nr 122/1, obręb Wieczfnia Kościelna. 

- Burmistrza Miasta Mława – Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,                 nr ewid. działki 
11-159 Mława. 

20. Sprawy różne.  Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że w nawiązaniu 
do prowadzonych rozmów Pan Zbigniew Kąpiński – Komendant Powiatowy PSP w Mławie złożył wniosek 
o wsparcie finansowe w kwocie 80 000,00 zł na remont dachu budynku Komendy Powiatowej PSP w Mławie. 
Kwota o którą wnioskuje stanowić będzie 50% wartości zadania, pozostała część środków finansowych to 
środki Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z funduszu ubezpieczeniowego przeznaczonego 
wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej. Pan Krzysztof Hincman – I Z-ca Komendanta Powiatowego 
Policji w Mławie złożył wniosek o wsparcie finansowe w kwocie 65 000,00 zł na zakup pojazdu 
oznakowanego dla potrzeb służby patrolowej mławskiej Policji. Powyższa kwota stanowi 50% ceny zakupu 
pojazdu typu SUV. Pozostałe 50% ceny jest pokrywane z budżetu Komendy Głównej Policji.  Zarząd Powiatu 
jednogłośnie opowiedział się za wsparciem finansowym Komendy Powiatowej PSP w Mławie w wys. 
75 000,00zł na remont dachu mławskiej strażnicy oraz Komendy Powiatowej Policji w Mławie w wys. 
65 000,00zł na zakup pojazdu oznakowanego dla potrzeb służby patrolowej Policji.  W/wsparcie finansowe 
wraz ze źródłami finasowania wydatku będą przedmiotem obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Mławskiego w m-
cu marcu br.   Ponadto upoważnił Przewodniczącego Zarządu Powiatu do wystosowania pisma                      do 
Komendanta Powiatowego PSP w Mławie dot. w/w deklaracji finansowej. Pan Jerzy Rakowski - 
Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że w związku ze złożonymi przez SPZOZ w Mławie 
korektami rozliczenia dotacji zachodzi potrzeba wprowadzenia do budżetu powiatu następujących kwot: 

1) Umowa dotacji na zakup szafy do przechowywania endoskopów zabezpieczającej endoskopy przed 
powtórną kontaminacją w Pracowni Endoskopii z dnia 03.07.2019r. – kwota zwrotu: Dotacja udzielona 
w dziale 851 rozdziale 8511 § 6220: Kwota dotacji – 2 462,40zł, odsetki 291,44zł, kwota łączna – 
2 753,84zł 

2) Umowa dotacji na zakup sprzętu medycznego z dnia 02.12.2019r. – kwota zwrotu: Dotacja udzielona 
w dziale 851 rozdziale 8511 § 6220: Kwota dotacji – 5 918,68 zł, odsetki – 542,24 zł, kwota łączna 
6 460,92zł. Ponieważ umowa na zakup sprzętu medycznego dotyczyła udzielonej dotacji przez Miasto 
Mława, w związku z tym kwota w wys. 6 460,92 zł będzie podlegać zwrotowi do Miasta Mława. Zarząd 
Powiatu jednogłośnie pozytywnie ustosunkował się do przedstawionego wniosku. Wobec zrealizowania 
porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął 
dziewięćdziesiąte szóste  posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego. 
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Zarząd Powiatu Mławskiego: 

Jerzy Rakowski 
Zbigniew Markiewicz 
Jolanta Karpińska 
Witold Okumski 
Krystyna Zając 
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Załącznik do protokołu Nr 96/2021 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 8 lutego 2021 r. 

Protokół z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi na posiedzeniu w dniu 
8 lutego 2021 roku 

Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

 

Zarząd Powiatu Mławskiego: 

Jerzy Rakowski 
Zbigniew Markiewicz 
Jolanta Karpińska 
Witold Okumski 
Krystyna Zając 

Sporządziła: 

Joanna Marcinkowska 

09.02.2021r.
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