
Br. 0022.5.2021                                      

 

Protokół Nr 98/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 05.03.2021 r. 
 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dziewięćdziesiąte 

ósme posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego.   

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

W posiedzeniu brali udział członkowie Zarządu: Pan Jerzy Rakowski, Pan Zbigniew 

Markiewicz, Pani Jolanta Karpińska, Pani Krystyna Zając, Pan Witold Okumski, oraz 

zaproszeni goście: Pani Edyta Wild- Sekretarz Powiatu, Pani Mariola Rostkowska-  

Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowo- Budżetowego, Pan Dariusz Makowski- Dyrektor 

Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska, Pan Marek Kujawa- Dyrektor 

Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Pan Dariusz Sowiński- Dyrektor 

Mławskiej Hali Sportowej 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 97/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 26.02.2021 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Mławskiej Hali 

Sportowej  w Mławie przez  Zarząd  Powiatu  Mławskiego  do  wykonania  przez  

niego realizacji zadania, w ramach realizacji programu „Mazowiecki  Instrument 

Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”. 

Zarząd Powiatu udzielił upoważnienia Dyrektorowi Mławskiej Hali Sportowej w 

Mławie do  wykonania  przez  niego realizacji zadania, w ramach realizacji programu 

„Mazowiecki  Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 594/2021.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza gazowego do 

budynku Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 595/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 

wykonanie przyłącza gazowego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie. 

6. Rozpatrzenie wniosku Fundacji ,,Odzyskać Radość” dotyczącego sprzedaży części 

działki gruntu stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, oznaczonej nr 209/15, 

położonej w Bogurzynie. 

Pan Marek Kujawa- Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami poinformował, że Fundacja ,,Odzyskać Radość” wybudowała na 

działce, która stanowi jej własność nowy budynek, który został zaopatrzony w 

niezbędną infrastrukturę. Wiceprezes Fundacji zwróciła się do Zarządu Powiatu o 

wyrażenie zgody na wydzielenie i sprzedaż części działki o szerokości 25 m. Na chwilę 

obecną Fundacja wykorzystuje dotychczasową infrastrukturę powiatu w zakresie 

ścieków a chciałaby pobudować własną oczyszczalnię. Przed wyrażeniem zgody na 

sprzedaż działki należałoby zaciągnąć pełną opinię i wiedzę w zakresie technicznych 

aspektów oczyszczalni. Na dołączonym załączniku zaznaczono, że zaprojektowano 

kolektor, więc będzie on musiał biec po pozostałej część działki powiatowej. Fundacja 

chciałaby pozyskać tą nieruchomość w sposób bezprzetargowy a na chwilę obecną nie 

ma takiej możliwości, ponieważ działka nie jest wydzielona i nie stanowi odrębnej 



nieruchomości. Obiekt nie pozostawia możliwości inwestowania w innym kierunku. 

Fundacja musiałaby przedstawić założenia projektowe całej inwestycji.  

Zarząd Powiatu wyrazi wstępną zgodę na sprzedaż działki po uzupełnieniu wszelkich 

informacji przez Fundację ,,Odzyskać Radość”.   

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 

2021 r.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 596/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2021 r.  

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów nie ulega zmianie i pozostaje na 

tym samym poziomie, i dotyczy: 

1.Wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo -

Wychowawczych w  Kowalewie w sprawie przesunięcia dochodów z porozumień na  

utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych w wysokości 

130.462,00 zł z Powiatu Żuromińskiego do Powiatu Ożarów. Po stronie wydatków 

dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy porozumieniami w planie finansowym 

Centrum Administracyjnego w Kowalewie, zgodnie z przeznaczeniem.   

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków nie ulega zmianie i pozostaje na 

tym samym poziomie, i  dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia 

oraz: 

1. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 359,17 zł , z 

przeznaczeniem  na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w ramach zadań z zakresu 

administracji rządowej. 

2. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym  

I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie w wysokości 40.408,62 zł, z przeznaczeniem 

na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach 

środków własnych  jednostki z rozdziału 80120. 

3. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domu 

Dziecka Nr 4 w Kowalewie w wysokości 196,68 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe 

wynagrodzenie roczne. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków 

własnych jednostki. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

-Dochody powiatu stanowią kwotę 109.899.184,34 zł  

-Wydatki powiatu stanowią kwotę 123.288.021,47zł 

-Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości  13.388.837,13 zł 

- Przychody budżetu stanowią kwotę 15.779.837,13 zł 

-Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.391.000,00 zł 

8. 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 597/2021 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2021.  

9. Informacja o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2021. 

Pani Mariola Rostkowska- Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowo- Budżetowego 

przedstawiła informację o ostatecznych kwotach subwencji i udziału we wpływach z 

podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2021 r. 

Planowana na 2021 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych- 17 993 747 zł.  

Część wyrównawcza subwencji ogólnej- 3 903 460 zł. 



Część równoważąca subwencji ogólnej- 4 389 473 zł.  

Część oświatowa subwencji ogólnej- 35 179 818 zł.  

Zwiększenie dotacji w rozdziale 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej- 182 196 zł. 

Zwiększenie dotacji na składki zdrowotne dla ucznia w ZS Nr 1 w Mławie- 233 zł.  

Zmniejszenie dotacji Program ,,Dobry start”- 1000 zł. 

Świadczenia 500 plus (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwiększenie dotacji 

2000 zł, Placówki opiekuńczo- wychowawcze zmniejszenie dotacji 25 000 zł.)  

Pan Witold Okumski- Członek Zarządu zapytał czy Wydział Edukacji i Zdrowia 

monitoruje i kontroluje raporty z Systemu Informacji Oświatowej generowane 

automatycznie dla każdej ze szkół wg stanu na dzień 30.09? Czy raporty te podlegają 

kontroli pod względem zgodności z faktycznym zatrudnieniem kadry nauczycielskiej 

danej szkoły z liczbą uczniów? W jaki sposób monitorowany i kontrolowany jest raport 

wg stanu na dzień 30.09 z każdej ze szkół?  

Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta odpowiedział, że jest to monitorowane. 

Raporty prowadzone są przez pracownika Wydziału Edukacji i Zdrowia, który obecnie 

przebywa na zwolnieniu lekarskim. Informacja ta zostanie przedstawiona na jednym z 

kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.  

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska w 

sprawie zwiększenia nakładów finansowych na  zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje  – Dzierzgowo – Rzęgnowo 

– Grójec – Klewki – opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział 

działek na 2021 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę 14 790,00 zł do 

kwoty 264 790,00 zł.  

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem dot. zwiększenia nakładów finansowych 

na  zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - 

Brzozowo Maje  – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki – opracowanie 

dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek na 2021 rok w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej o kwotę 14 790,00 zł do kwoty 264 790,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na realizację w/w zadania 

inwestycyjnego została wybrana oferta na kwotę 179 580,00 zł. Jest to kwota wyższa o 

29 580,00 zł. od kwoty zaplanowanej  w budżecie powiatu mławskiego przy udziale 

finansowym Gminy Dzierzgowo. W związku z powyższym Gmina Dzierzgowo 

zwiększyła pomoc finansową z kwoty 75 000,00 o kwotę 14 790,00 zł. do kwoty 

89 790,00 zł. w budżecie gminy na 2021 r. stanowiących 50% udziału Gminy 

Dzierzgowo w realizacji inwestycji. Tym samym w ramach środków przeznaczonych 

na zadanie koszt dokumentacji wyniesie 179 580,00 zł. przy udziale 50% Gminy 

Dzierzgowo, pozostała kwota 85 210,00 zł. zostaje zaplanowana na geodezyjny podział 

działek.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie.   

11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie złożenia 

wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Sali 

gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”,  

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa 

Polska – Program rozwoju infrastruktury sportowej” – Edycja 2021.  

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie złożenia wniosku 

przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej 

przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”, ze środków Funduszu 



Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju 

infrastruktury sportowej” – Edycja 2021.    

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 9 262 051,00 zł. Dofinansowanie zadania 

może wynieść do 33% w kosztach realizacji zadania ale nie więcej niż 3 000 000,00 zł. 

Realizację zadania planuje się w latach 2022-2023, gdzie planowane źródła 

finansowania są następujące: rok 2022 planowane dofinansowanie to kwota 

1 608 940,00 zł udział powiatu to kwota 3 352 207,00 zł, razem rok 2022 to kwota 

4 961 147,00 zł. Rok 2023 planowane dofinansowanie to kwota 1 391 060,00 zł, udział 

powiatu to kwota 2 909 844,00 zł, razem rok 2023 to kwota 4 300 904,00 zł. Łącznie 

dofinansowanie to kwota 3 000 000,00 zł a udział powiatu mławskiego to kwota 

6 262 051,00 zł.   

Pan Witold Okumski- Członek Zarządu stwierdził, że przy takim montażu obciążenie 

finansowe jest bardzo duże. Czy powiat stać na zaciągnięcie tak wysokiego kredytu a 

jednocześnie zachowanie zdolności finansowej i możliwości kredytowania na 

inwestycje drogowe? 

Pani Krystyna Zając- Członek Zarządu stwierdziła, że powiat mławski nie będzie 

otrzymywał środków tylko na infrastrukturę drogową. Jeżeli jest szansa, żeby dostać 

jakiekolwiek dofinansowanie do innych inwestycji to trzeba to wykorzystać.       

Pan Witold Okumski- Członek Zarządu stwierdził, że dofinansowanie w wys. 33% w 

kosztach realizacji zadania to mała kwota i należy dołożyć wszelkich starań, żeby 

kwota ta została co najmniej podwojona.   

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji  

pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy  

ul. Warszawskiej 44a”, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 

Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju infrastruktury sportowej” – Edycja 

2021 i postanowił wnieść pod obrady XXIV Sesji. 

12. Zaopiniowanie zadania inwestycyjnego.  

Zarząd pozytywnie zaopiniował zadanie inwestycyjne na podstawie art. 11 b, ust. 1 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych:  

,,Rozbudowa ul. Ogrodowej w Mławie”- Wnioskodawca: P.W.K- Projektowanie  

i Wykonawstwo, Komunikacja.  

13. Sprawy różne. 

Pani Krystyna Zając- Członek Zarządu poinformowała, że docierają do niej 

niepokojące informacje na temat sytuacji w SPZOZ w Mławie. Zaproponowała, żeby 

Zarząd Powiatu spotkał się z dyrektorem szpitala Panem Waldemarem Rybakiem oraz 

Z-cą dyrektora Panem Tomaszem Leyko w celu omówienia tej sytuacji. Następnie 

Zarząd mógłby spotkać się z przedstawicielami Związków Zawodowych SPZOZ.  

Po rozmowie z dyrektorami SPZOZ oraz po zaciągnięciu opinii Związków 

Zawodowych Zarząd Powiatu będzie mógł znaleźć konkretne rozwiązanie problemów, 

które na pewno pojawiają się w szpitalu.  

Pani Jolanta Karpińska- Członek Zarządu poinformowała, że również docierają do niej 

negatywne informacje na temat sytuacji w szpitalu. Rozmowa z dyrektorami jest 

konieczna.  

Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu poinformował, że odbył ostatnio kilka 

rozmów telefonicznych z dyrektorem SPZOZ w Mławie oraz kilkoma lekarzami i 

zadeklarował chęć spotkania z dyrektorami szpitala. Stwierdził, że propozycja 

spotkania z kierownictwem SPZOZ oraz Związkami Zawodowymi jest słuszna.  



Po dyskusji Zarząd Powiatu zdecydował, że należy zorganizować spotkanie  

z dyrektorem SPZOZ w Mławie Panem Waldemarem Rybakiem oraz Z-cą dyrektora 

Panem Tomaszem Leyko. 

Pan Witold Okumski- Członek Zarządu poinformował, że na poprzednim posiedzeniu 

poruszony był temat elektronicznego systemu rejestracji petentów w Wydziale 

Komunikacji w Mławie. Stwierdził, że system ten powinien być niezwłocznie 

wprowadzony. Wprowadzenie całej bazy danych oraz całego systemu też zajmie jakiś 

czas. Audytor Wewnętrzny powinien zajmować się finansami, raportami, natomiast to 

dyrektor najlepiej zna problemy Wydziału.  

Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu poinformował, że dyrektor Wydziału 

Komunikacji musi przedstawić konkretny wniosek w tej sprawie.   

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął dziewięćdziesiąte ósme 

posiedzenie Zarządu Powiatu.    

  

  

 
Sporządziła: 

Adriana Pełkowska  

09.03.2021 r.  

 

 

                                                                                                Zarządu Powiatu Mławskiego:                                                                                                 
                                                             

                                                                               Jerzy Ryszard Rakowski                  

                                                                               Zbigniew Markiewicz   

                                                                               Jolanta Karpińska   

                                                                               Witold Okumski   

                                                                               Krystyna Zając                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 98/2021 

z dnia 05.03.2021 r. 

 

 

Protokół 

z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 5 marca 2021 roku 

 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

 

 

                                                                         Zarządu Powiatu Mławskiego: 

                                                                   Jerzy Ryszard Rakowski  

                                                               Zbigniew Markiewicz   

                                                        Jolanta Karpińska  

                                                      Witold Okumski  

                                                    Krystyna Zając  

 

 

 

 


