
Br. 0022.4.2021                                      

Protokół Nr 97/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 26.02.2021 roku  
 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta otworzył dziewięćdziesiąte siódme 

posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego.   

Zarząd obradował w trybie zdalnym- on- line, przy zastosowaniu wideokonferencji.  

W posiedzeniu brali udział członkowie Zarządu: Pan Zbigniew Markiewicz, Pani 

Jolanta Karpińska, Pan Witold Okumski, oraz zaproszeni goście: Pani Edyta Wild- 

Sekretarz Powiatu, Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu, Pani Bożena Tomkiel- 

Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Pan Wojciech Krajewski- Z-ca Dyrektora 

Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska, Pan Waldemar Rybak- Dyrektor 

SPZOZ w Mławie, Pani Alicja Świątkowska- Główny Księgowy SPZOZ w Mławie.  

2. Uchwalenie porządku obrad. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad zaproponowany przez 

Wicestarostę.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 96/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 08.02.2021 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mławskiego 

Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego  Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2020 rok. 

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie przedstawił Sprawozdanie z 

wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Mławie za 2020 rok. 

Struktura kapitału na dzień  01.01.2020 r. przedstawiała się następująco: 

1. Fundusz Założycielski 6 564 977,97 zł. 

2. Fundusz Zakładu 6 326 812,28 zł.  

3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny 522 859,89 zł. 

Razem 13 414 650,14 zł. 

Rozliczenie wyniku finansowego 5 841 480,00 zł. (dotyczy utworzonej rezerwy na 

świadczenia pracownicze). 

Struktura kapitału na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:  

1. Fundusz Założycielski 6 564 977,97 zł.  

2. Fundusz Zakładu 5 788 693,31 zł.  

3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny 519 491,33 zł.  

Razem 12 873 162,61 zł. 

Rozliczenie wyniku finansowego 5 841 480,00 zł. (dotyczy utworzonej rezerwy na 

świadczenia pracownicze). 

W omawianym okresie fundusz zakładu zmniejszył się o 538 118,97 zł. co było 

skutkiem: - przeksięgowania wyniku finansowego za 2019 r. w kwocie (-) 541 487,53 

zł, 

- przeksięgowania funduszu z aktualizacji wyceny środków trwałych w kwocie  

3 368,56 zł. 

Na zmniejszenie funduszu z aktualizacji wyceny środków trwałych wpłynęły 

następujące okoliczności: - przeksięgowanie funduszu z aktualizacji wyceny środków 

trwałych w kwocie (-) 3 368,56 zł. 



W lecznictwie zamkniętym wykonanie planu w poszczególnych zakresach przedstawia 

się następująco: - ryczałt-szpital I stopnia - 100,00%. 

Ryczałtem objęto oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne z wyjątkiem poradni 

laryngologicznej, poradni okulistycznej, diabetologicznej i poradni zdrowia 

psychicznego. Od miesiąca marca oddzielnie finansowane są również świadczenia 

wykonywane w poradni kardiologicznej, neurologicznej i ortopedycznej. 

Wykonanie planu tych procedur przedstawia się następująco:  

- oddział neonatologiczny - 76,85 %,  

- oddział położniczo-ginekologiczny - 91,11 %,  

- oddział chirurgii ogólnej (pakiet onkologiczny i świadczenia poza pakietem 

onkologicznym) -71,02%,  

- Szpitalny Oddział Ratunkowy - 100,00 %,  

- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - 73,48 %,  

- rehabilitacja ogólnoustrojowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w 

warunkach stacjonarnych - 130 %,  

- rehabilitacja neurologiczna - 111,01 %,  

- rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - 99,99 

%,  

- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym - 144,62 %, 

- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym 

stopniu niepełnosprawności - 0,00%,  

- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym -

143,54%,  

Procedury odrębnie kontraktowane i finansowane:  

- hospicjum stacjonarne - 35,90 %  

W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 96,18 %.  

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został 

wykonany w 76,74 %.  

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej - poradnie, wykonano plan w 74,02 % 

Wykonanie planu w poszczególnych poradniach przedstawia się następująco:  

- Poradnia Zdrowia Psychicznego - 107,88 %,  

- Poradnia Okulistyczna - 44,50 %,  

- Poradnia Okulistyczna (świadczenia wykonywane ze wskazań nagłych) - 136,74 %,  

- Poradnia Otolaryngologiczna - 67,69 %,  

- Poradnia Diabetologiczna - 52,08 %, 

- Poradnia Neurologiczna - 102,72 %, 

- Poradnia Kardiologiczna - 33,78 %,  

- Poradnia Ortopedyczna - 111,86 %.  

Procedury odrębnie finansowane objęte umową ryczałtową (diagnostyka onkologiczna 

i diagnostyka poza pakietem onkologicznym) wykonywane w: 

- Poradni Neurologicznej - 77,34 %,  

- Poradni Ginekologiczno-Położniczej - 117,66 %,  

- Poradni Chirurgii Onkologicznej - 70,38 %,  

- Poradni Urologicznej - 131,02 %,  

- Poradni Chirurgii Ogólnej - 71,17 %,  

- Poradni Dermatologicznej - 0,00 %,  

- Poradni Onkologicznej- 86,72 %. 

W Fizjoterapii ambulatoryjnej plan wykonano w 67,88 %. 

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu 

ogólnym plan został wykonany w 89,88 %.  



Wykonanie planu w poszczególnych zakresach przedstawia się następująco: - Badania 

tomografii komputerowej - 104,06 %, 

- Pracowni Endoskopii- Gastroskopia (badania endoskopowe przewodu pokarmowego) 

- 52,83 %,  

-Pracowni Endoskopii- Kolonoskopia (badania endoskopowe przewodu pokarmowego) 

- 83,53 %,  

W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w rozliczeniu ogólnym plan wykonano w 

98,73 %.  

W poszczególnych zakresach wykonanie planu przedstawia się następująco:  

- Podstawowa Opieka Zdrowotna - 100,12 %,  

- Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i Wyjazdowa Opieka Lekarska - 100,00 %, - 

Hospicjum Domowe-77,81 %, 

 - Transport Sanitarny - 100,00 %. 

Plan z tytułu przychodów wyartykułowanych poniżej, dotyczących świadczeń na 

pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, ratowników 

medycznych oraz lekarzy specjalistów zrealizowano w wysokości zaplanowanej na rok 

2020. 

Dodatkowo na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w oparciu 

o polecenie Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 r. dotyczące przekazywania 

podmiotom leczniczym środków finansowych z przeznaczeniem na dodatkowe 

świadczenie pieniężne dla osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

i mającym bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2 szpital na podstawie odrębnie zawartych umów otrzymał dla tych 

pracowników dodatkowe środki finansowe w kwocie 1 451 298,86 zł na wypłatę 100 

% dodatku specjalnego do wynagrodzeń z podziałem na: 

- personel medyczny szpitala - 551 426,69 zł,  

- personel medyczny SOR - 385 903/78 zł.  

- personel medyczny ZRM - 513 968,39 zł. 

Z tytułu umów dotyczących wykonywania świadczeń zdrowotnych związanych z 

COVID-19 poza dodatkiem do wynagrodzeń w 2020 roku otrzymano środki finansowe 

w wysokości 2 455 192.6d zł. Ogółem przychody związane z covidem wynoszą 3 906 

491,51 zł. 

   W 2020 roku odnotowano znaczne zmniejszenie wykonania kontraktu w stosunku do 

planu. Powodem tej sytuacji były i są negatywne skutki epidemii, miedzy innymi 

niechęć pacjentów do korzystania ze świadczeń planowych, wydłużenie czasu 

wykonywania świadczeń związanych z zaostrzonymi wymogami bezpieczeństwa oraz 

konieczności zapewnienia łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-

coV-2 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2020 r. 

wydaną na podstawie art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz, wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych, 

poprzez przekształcenie łóżek działalności podstawowej na łóżka COVID-owe. Mimo 

to zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami spadek wykonania 

świadczeń nie ma bezpośredniego przełożenia na wpływy środków z NFZ. 

    Jak wynika z podsumowania przedstawionych danych działalność zakładu na 

31.12.2020 r. zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 759,6 tysiąca 

złotych, pomimo zakładanej pierwotnie straty w wysokości 57,5 tysiąca złotych (plan 

na 31.03.2020 r.). Wynik powyższy ulegnie jednak zmianie, przede wszystkim w 

związku z trwającym obecnie procesem naliczania rocznej premii dla pracowników. 



Z powodu trwającej pandemii koronawirusa wzrosły koszty spowodowane 

zaostrzonymi środkami ostrożności z tytułu zapobiegania, przeciwdziałania  

i zwalczania COVID-19. Koszty te na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 939 022,42 zł.  

w tym;  

- koszty zużycia odzieży i materiałów ochronnych - 625 009,26 zł,  

-koszty pozostałych pomocniczych środków medycznych (testy na obecność 

koronawirusa. płyny dezynfekcyjne)  

- 164 105,73 zł,  

- koszty z tytułu zużycia drobnego sprzętu medycznego - 149 907,43 zł. 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu zapytała jak obecna sytuacja przełoży się 

na rok 2021 w zakresie podpisanych kontraktów? Jak NFZ będzie w stanie ocenić brak 

realizacji wynikającej z działalności statutowej a nie z COVID-19?   

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie odpowiedział, że kontrakty na 

przyszły rok są podpisane. Dwa lata temu skutkiem niewykonania kontraktu było 

zmniejszenie kontraktu na rok następny, natomiast obecnie NFZ wydłużył okres 

rozliczeniowy do końca czerwca. Wszystkie przekształcenia łóżek na covidowe w roku 

ubiegłym były potwierdzone decyzją Wojewody Mazowieckiego ale zrobione  

z inicjatywy dyrekcji szpitala w Mławie. W chwili obecnej SOR obłożony jest w 

100%. Są trochę wyższe kontrakty na ten rok, gdyby SPZOZ w Mławie wykonał 

więcej świadczeń, to prawdopodobnie NFZ zapłaci za wszystko ale nie wiadomo czy 

szpital będzie w stanie to wykonać.        

Pan Witold Okumski- Członek Zarządu poinformował, że na ostatniej Sesji Rady 

Powiatu została poruszona sprawa wynagrodzeń salowych. Poprosił o wyjaśnienie tej 

kwestii.    

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie odpowiedział, że podstawowe 

dodatki podzielone są na 3 grypy: dla pracowników SOR, pracowników pogotowia 

oraz dodatek dla pracowników zajmujących się pacjentami hospitalizowanymi. Poza 

tym w pierwszym półroczu szpital pozyskał grant na kwotę 48 800,00 zł. Oprócz tych 

środków jest dodatek czasowy dla pracowników pogotowia ratunkowego. Rada 

Powiatu wyraziła zgodę na przeznaczenie części zysku z zeszłego roku na nagrody 

roczne dla pracowników. Wypracowane zostały pewne zasady ze Związkami 

Zawodowymi co do podziału tych środków finansowych.      

Pani Jolanta Karpińska- Członek Zarządu zapytała czy to prawda, że niektóre salowe 

zarabiają 2800,00 brutto a inne 2300,00 brutto? 

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie odpowiedział, że pensje wypłacane 

są w takiej wysokości jak nakazuje ustawa. Najniższe wynagrodzenie jest z dodatkami 

i nie wlicza się do niego wysługi lat. Niezadowolenie powstaje w momencie kiedy 

przyjmowany jest nowy pracownik.    

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu zapytała jaki procent pracowników szpitala 

zostało zaszczepionych? 

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie poinformował, że zaszczepiono  

ok. 75% pracowników.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 586/2021 w sprawie przekazania pojazdu do stacji 

demontażu. 

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 587/2021 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 zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu 

powiatu mławskiego na rok 2021.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 588/2021 w sprawie zmiany harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2021. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 589/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych w 2021 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej 

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 590/2021 w sprawie naboru kandydatów na 

członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych w 2021 roku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania 

ofert złożonych  w otwartym konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu w 2021 roku. 

Zarząd Powiatu powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych  w 

otwartym konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku 

w następującym składzie: 

1) Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta,  

2) Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia,  

3) Beata Chocholska - Inspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia. 

Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołał Zbigniewa Markiewicza -

Wicestarostę. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 591/2021. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków dotyczących 

przyznania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów 

prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 

międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

Zarząd powołał Komisję do oceny wniosków dotyczących przyznania nagród dla 

zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub 

krajowym współzawodnictwie sportowym w następującym składzie: 

1) Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta, 

2) Jolanta Karpińska - Członek Zarządu, 

2) Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia,  

3) Beata Chocholska - Inspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia. 

Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołał Zbigniewa Markiewicza-

Wicestarostę. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 592/2021. 

12. Rozpatrzenie wniosku Prezesa MKS ,,Mławianka Mława” w sprawie nieodpłatnego 

udostępnienia miejsc w Bursie Szkolnej dla dwóch zawodników klubu.  

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

prezes MKS ,,Mławianka Mława” zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o 



udostępnienie nieodpłatnie miejsc w Bursie Szkolnej dla dwóch zawodników klubu na 

okres 5 miesięcy.   

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie.  

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie w sprawie dokonania zmian w planie 

finansowym jednostki na rok 2021.   

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

Dyrektor I LO w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian 

w planie finansowym. Zmiana dotyczy przesunięcia środków z paragrafu 4010 na 4040 

w ramach grupy paragrafów w wys. 40408,62 zł. z wynagrodzeń osobowych 

pracowników na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Konieczność przesunięcia wynika 

z nieuwzględnienia w obliczeniach dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 

administracji i obsługi w planie budżetu.   

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora I LO w Mławie w sprawie 

dokonania zmian w planie finansowym jednostki na rok 2021.  

14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie zwiększenia planu 

wydatków na 2021 rok dla zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 

Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W w miejscowościach: Kowalewo, Kowalewko, 

Dąbrowa – Etap II”. 

Pan Wojciech Krajewski- Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa  

i Środowiska poinformował, że Dyrektor PZD zwrócił się do Zarządu Powiatu z 

wnioskiem o zwiększenie planu wydatków na 2021 r. dla zadania pn. „Rozbudowa 

drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W w miejscowościach: Kowalewo, 

Kowalewko, Dąbrowa – Etap II” o kwotę 824 258,35 zł. pochodzących ze środków 

Funduszu Dróg Samorządowych niewykorzystanych w roku 2020. Powodem 

niewykorzystania środków był niski stan zaawansowania robót w robót w roku 2020.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PZD w Mławie w 

przedmiotowej sprawie.  

15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie wprowadzenia do planu 

wydatków 2021 roku nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pompy do emulsji 

asfaltowej”. 

Pan Wojciech Krajewski- Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa  

i Środowiska poinformował, że Dyrektor PZD zwrócił się do Zarządu Powiatu z 

wnioskiem o wprowadzenie do planu wydatków 2021 r. nowego zadania 

inwestycyjnego ,,zakup pompy do emulsji asfaltowej” w wys. 20 000,00 zł. Źródłem 

sfinansowania byłyby środki z bieżącego utrzymania dróg- par. 4300.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PZD w Mławie w sprawie 

wprowadzenia do planu wydatków 2021 roku nowego zadania inwestycyjnego.  

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Mława dotyczącego zwiększenia środków 

finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w m. Mława.  

Pan Wojciech Krajewski- Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa  

i Środowiska poinformował, że Burmistrz Miasta Mława zwrócił się z prośbą o 

zwiększenie środków finansowych w wys. 60 000,00 zł. na zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych w m. Mława. Środki finansowe, zgodnie z Porozumieniem z dnia 

30.12.2021 r. przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg w roku bieżącym w kwocie 

40 000,00 zł. okazały się niewystarczające. W styczniu wydatki na utrzymanie zimowe 

ww. dróg wyniosły 34 048,16 zł. Trudne warunki atmosferyczne jaki panują na 

drogach wymagają poniesienia większych nakładów robocizny, sprzętu oraz 

posypywania ulic mieszanką solną. Kwota 60 000,00 zł. pozwoli na zaspokojenie 

potrzeb związanych z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych w mieście w 

miesiącach luty- marzec- listopad- grudzień 2021 r.  



Pan Witold Okumski- Członek Zarządu stwierdził, że kwestie Porozumienia w zakresie 

zimowego utrzymania dróg należy poważnie przeanalizować. W internecie pojawiło 

się wiele artykułów o stanie dróg w Mławie. Z relacji dyrektora PZD w Mławie 

wynikało, że powiat mławski wspomagał Miasto Mława i na dzień dzisiejszy nie ma z 

tego tytułu żadnych zaległości. Zimy prawdopodobnie już nie będzie, więc do tematu 

można wrócić jesienią.       

Pani Jolanta Karpińska- Członek Zarządu stwierdziła, że zgadza się ze zdaniem Pana 

Witolda Okumskiego. Mieszkańców nie interesuje, że powiat mławski ma podpisane 

stosowne Porozumienie z Miastem Mława tylko, żeby drogi były w należytym stanie.   

Zarząd Powiatu zdecydował, że temat zostanie omówiony ponownie po zakończeniu 

sezonu zimowego.   

17. Uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zaopiniowanie zadania 

inwestycyjnego. 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz 

zaopiniował zadanie inwestycyjne: 

- Prusocin (gm. Strzegowo), nr ewid. działki 85/2- rozbudowa i nadbudowa budynku 

gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele handlowo- usługowe; 

- Pokrytki (gm. Strzegowo), nr ewid. działki 538- rozbudowa, przebudowa oraz 

nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego; 

- Dąbrowa (gm. Strzegowo), nr ewid. działki 136- budowa farmy fotowoltaicznej o 

mocy do 1,2 MW; 

- Giżynek (gm. Strzegowo), nr ewid. działki 281- zmiana sposobu użytkowania 

budynku gospodarczego na funkcję mieszkalną wraz z rozbudową ; 

- Giżynek (gm. Strzegowo), nr ewid. działki 324- budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego; 

- Mława, STERBUD S.C. ,,Przebudowa drogi ul. Smolarnia wraz z budową drogi 

łączącej ul. Smolarnia z ul. Nadrzeczną w Mławie”.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo – finansowym robót na 

drogach powiatowych zamiejskich w 2021 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 593/2021 w sprawie zmiany w planie rzeczowo – 

finansowym robót na drogach powiatowych zamiejskich w 2021 r. 

19. Zapoznanie się z Uchwałą Nr 41/2021 Komisji Bezpieczeństwa, Porządku 

Publicznego, Transportu i Dróg w sprawie zwiększenia środków finansowych dla 

Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg z 

dnia 11.02.2021 r. 

Pan Wicestarosta przedstawił treść uchwały Nr 41/2021 Komisji Bezpieczeństwa, 

Porządku Publicznego, Transportu i Dróg w sprawie zwiększenia środków 

finansowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie z przeznaczeniem na zimowe 

utrzymanie dróg.  

Pan Witold Okumski- Członek Zarządu stwierdził, że środki na zimowe utrzymanie 

dróg dla PZD w Mławie nie były wystarczające i zostały w znacznej kwocie 

przekroczone. Zmiany w planie finansowym będą konieczne. Powiat mławski na 

drogach zamiejskich wywiązywał się ze swoich obowiązków dobrze, przejściowe 

problemy były dość szybko i sprawnie rozwiązywane. Wymaga to jednak 

zwiększonych nakładów finansowych.  

Zarząd Powiatu uznał wniosek za zasadny i rozpatrzy go do końca marca.   

20. Sprawy różne. 

Pan Witold Okumski- Członek Zarządu zgłosił wniosek dotyczący zakupu systemu 

elektronicznej rejestracji petentów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego 

w Mławie. Koszt zakupu systemu to ok. 6000,00 zł. Jest to bardzo ważne dla 



mieszkańców powiatu mławskiego oraz dla pracowników Wydziału Komunikacji, 

zwłaszcza w czasie pandemii koronawirusa.  

Pani Edyta Wild- Sekretarz Powiatu poinformowała, że Audytor Wewnętrzny w 

Starostwie Powiatowym w Mławie stworzy proces ulepszenia Wydziału Komunikacji.  

Zarząd Powiatu uznał, że wniosek jest zasadny, natomiast wymaga on dokładnej 

analizy i będzie omówiony na kolejnym posiedzeniu.  

Pani Jolanta Karpińska- Członek Zarządu poinformowała, że w budynku Wydziału 

Komunikacji występuje problem przeciekającego dachu. Na ten budynek jest jeszcze 

gwarancja i stosowne pisma zostały wysłane do wykonawcy. Wykonawca ze względu 

na warunki atmosferyczne podpisał umowę, zgodnie z którą naprawa dachu ma być 

wykonana do końca marca. Poprosiła, żeby po wykonaniu zadania przez wykonawcę 

tego zadania kompleksowo było to zaprotokołowane przez komisję, która zna się na 

tematyce budowlanej.  

Pan Witold Okumski- Członek Zarządu poinformował, że na jednym z posiedzeń 

Zarządu omawiane było pismo Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy Radzanów Pani 

Jolanty Krzewskiej, natomiast nikt nie powiedział, że to pismo było poparte ok. 100 

podpisami mieszkańców Zgliczyna- Glinki. Powiedziano, że to Pani Jolanta Krzewska 

złożyła pismo w imieniu mieszkańców.       

Wobec zrealizowania porządku obrad Wicestarosta- Zbigniew Markiewicz dziękując 

za udział w posiedzeniu zamknął dziewięćdziesiąte siódme posiedzenie Zarządu 

Powiatu Mławskiego.   
 

 

Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

02.03.2021 r.  
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                                                                 Jolanta Karpińska   
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Załącznik do Protokołu Nr 97/2021 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 26.02.2021 r. 

 

 

Protokół 

z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2021 roku 

 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

 

 

                                                           Zarządu Powiatu Mławskiego: 

                                         Jerzy Ryszard Rakowski  

                                     Zbigniew Markiewicz   

                              Jolanta Karpińska  

                             Witold Okumski  

                           Krystyna Zając  

 


