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Br. 0022.6.2021                                      

 

Protokół Nr 99/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 16.03.2021 r. 
 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dziewięćdziesiąte 

dziewiąte posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego.   

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

W posiedzeniu brali udział członkowie Zarządu: Pan Jerzy Rakowski – 

Przewodniczący Zarządu Powiatu, Pan Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta, oraz 

pozostali Członkowie Zarządu Powiatu: Pani Jolanta Karpińska i Pan Witold Okumski, 

oraz zaproszeni goście: Pani Edyta Wild - Sekretarz Powiatu, Pani Elżbieta Kowalska 

– Skarbnik Powiatu, Pani Mariola Rostkowska- Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowo- 

Budżetowego, Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i 

Środowiska, Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia oraz Pani 

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

2. Uchwalenie porządku obrad. 

Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu poprosił o wprowadzenie do 

porządku obrad dodatkowych punktów: 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Nr X/58/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2003 r. w 

sprawie przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą 

„Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych”. 

20. Zapoznanie z pismem Dyrektora SPZOZ w sprawie podwyżki wynagrodzenia. 

27. Zapoznanie z pismem Wójta Gminy Radzanów w sprawie realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów – Drzazga 

wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”. 

28. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Mława w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Mława. 

30. Zajęcie stanowiska w sprawie utrzymania Certyfikatu Systemu Zarządzania 

Jakością wg. normy PN-EN ISO 9001:2015. 

31. Podjęcie decyzji w sprawie uruchomienia środków finansowych na podwyżkę płac 

dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie i jednostek organizacyjnych 

powiatu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad wraz ze zmianami. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 98/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 05.03.2021 r.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. 

Pani Joanna Tańska – Dyrektor ZOW w Mławie poinformowała, że do zadań własnych 

powiatu należy w szczególności opracowanie i realizacja powiatowego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

Przedmiotowy program powstał w oparciu o przeprowadzoną w roku 2020 diagnozę 

zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu mławskiego. Został przygotowany 
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przez Zespół ds. Opracowania, Wdrażania, Monitoringu i Ewaluacji Programu 

powołany przez Zarząd Powiatu Mławskiego. 

Program obejmuje w szczególności cele i kierunki działań w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i został opracowany na 5 lat. 

Przyjęcie założeń Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 w powiecie mławskim, służyć będzie do 

wypracowania właściwego systemu wsparcia dla osób i rodzin potrzebujących 

pomocy, a także przyczyni się do zintegrowania szerokiego grona przedstawicieli 

lokalnych instytucji  i organizacji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Program powinien być finansowany w części ze środków powiatu i budżetu państwa 

(zadania w zakresie zapewnienia schronienia osobom doświadczającym przemocy 

czyli prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia, prowadzenie oddziaływań  

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, prowadzenie programu 

psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc).  

Całościowy koszt Programu ze środków powiatu - 211 000,00 zł.  

Koszt Programu na rok - 42 200,00 zł.  

Zdaniem Pana Jerzego Rakowskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu nie 

wszystkie zaplanowane w Programie działania będą możliwe do zrealizowania np. 

piknik rodzinny  z uwagi na duże zagrożenie wirusem COVID-19. 

Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu oznajmiła, że jest to przedsięwzięcie 

wieloletnie. Będzie dotyczyło zaakceptowanych limitów wydatków w poszczególnych 

latach realizacji Programu, więc zadanie winno znaleźć się w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Mławskiego.  

Ponadto należy wyjaśnić z czego wynika tak duży koszt realizacji Programu. 

Działania winny iść w kierunku ograniczenia wydatków bieżących w związku                        

z powyższym powinno się wybrać minimalny koszt realizacji Powiatowego Programu. 

Pani Joanna Tańska – Dyrektor ZOW w Mławie poinformowała, że zwiększone koszty 

wynikają z wysokich kosztów szkoleń specjalistycznych.  

Podstawą aplikowania o środki finansowe na realizację programu korekcyjno-

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc i programu psychologiczno-

terapeutycznego dla osób stosujących jest posiadanie Powiatowego Programu.   

Zostały złożone wnioski dot. przyznania środków finansowych na w/w programy. 

Zachodzi potrzeba dostarczenia Wojewodzie Mazowieckiemu Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2021-2025.  

Pani Dyrektor ZOW w Mławie przedstawiła budżet Powiatowego Programu. 

Zdaniem Pana Witolda Okumskiego – Członka Zarządu Powiatowy Program powinien 

być realizowany. Wzrost kosztów jest nieuzasadniony. Należy przeanalizować wydatki 

wpisane do Powiatowego Programu i poczynić działania w kierunku ich zmniejszenia. 

Największe wydatki winny być ukierunkowane na potrzeby mieszkańców powiatu.              

W przyszłości po okresie pandemii szczególnie potrzebna będzie pomoc 

psychologiczna i należy się pochylić nad tym aspektem.  

Pani Jolanta Karpińska – Członek Zarządu oznajmiła, że realizacja Powiatowego 

Programu i ochrona osób jest konieczna. Należy przeanalizować koszty Powiatowego 

Programu i zastanowić się nad zmniejszeniem niektórych wydatków np.  druk ulotek, 

plakatów i broszur, czy organizację pikniku rodzinnego. Materiały instruktażowe w 

zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie można upowszechnić drogą 

internetową. 

Po dyskusji Pan Jerzy Rakowskiego - Przewodniczący Zarządu Powiatu stwierdził, że 

temat wymaga wyjaśnienia. Zaproponował, aby po przeprowadzeniu analizy budżetu 
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Powiatowego Programu temat wrócił na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu. 

Biorąc powyższe pod uwagę, mając na względzie ograniczony czas                        

przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego nie wejdzie pod obrady 

XXIV Sesji.   

Zarząd Powiatu jednogłośnie uznał propozycję Przewodniczącego Zarządu Powiatu za 

słuszną. 

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

2021 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 598/2021  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 674.994,80 

zł (per saldo) i dotyczy: 

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zatwierdzonych ostatecznych planów 

dotacji na 2021 r., w której: 

a) zwiększono środki łącznie na kwotę 184.419,00 zł w następujących rozdziałach: w 

rozdziale 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 

182.196,00 zł, w rozdziale 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów w 

wysokości 223,00 zł, w rozdziale 85508 rodziny zastępcze w wysokości 2.000,00 zł, 

b) zmniejszono środki łącznie na kwotę 26.000,00 zł w następujących rozdziałach: w 

rozdziale 85504 wspieranie rodziny w wysokości 1.000,00 zł oraz w rozdziale 85510 

placówki opiekuńczo-wychowawcze w wysokości 25.000,00 zł. 

Po stronie wydatków następuje zwiększenie i odpowiednio zmniejszenie środków w 

planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 75411 w wysokości 96.493,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty 

świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w powiatowych komendach 

PSP. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 80146 w wysokości 420.082,80 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 

wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy 

metodycznego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie 

finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 674.994,80 

zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I oraz: 

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w ramach środków własnych w wysokości 

420.000,00 zł, z bieżącego utrzymania dróg na zimowe utrzymania dróg powiatowych. 

2. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie w wysokości 7.000,00 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 80115, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie 

finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 407,00 zł, z przeznaczeniem 

na uzupełnienie brakującej kwoty na ubezpieczenie mienia. 
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4. W rozdziale 80115, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie 

finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 1.600,00 zł, z przeznaczeniem 

na uzupełnienie brakującej kwoty na fundusz zdrowotny dla nauczycieli. 

5. W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w wysokości 500,00 zł, w ramach 

wydatków bieżących z zadań z zakresu administracji rządowej. 

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

Dziecka Nr 4 w Kowalewie w wysokości 1.000,00 zł, w ramach wydatków bieżących 

jednostki. 

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 599/2021  w  sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2021. 

7. 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 XXIV Sesji. 

8. 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 XXIV Sesji. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Nr X/58/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2003 r. w 

sprawie przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą 

„Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych”. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXIV Sesji. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie określenia 

zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Mławskiego  na 2021 

rok. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXIV Sesji. 

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

ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych 2021 roku. 

Zarząd Powiatu powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w 

otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na 

rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku w następującym składzie: 

1) Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta, 

2) Katarzyna Miłobędzka – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia, 

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

Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołuje się Zbigniewa Markiewicza                  

- Wicestarostę. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 600/2021. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku. 

Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z 

zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku, podejmując uchwałę Nr 601/2021. 

Konkurs ma na celu poprawę stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia 

mieszkańców Powiatu Mławskiego, wspieranie programów edukacyjno – zdrowotnych 

oraz programów profilaktycznych służących poprawie stanu zdrowia fizycznego i 

psychicznego. 

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w Powiecie 

Mławskim w 2021 roku następujące zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 

Zadanie 1 

Prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie 

Powiatu Mławskiego. 

Zadanie 2 

Promowanie idei i wspieranie działań profilaktycznych i programów edukacyjnych 

służących poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców. 

Zadanie 3 

Organizowanie spotkań integracyjnych o zasięgu powiatowym promujących zdrowy 

styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

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 ochrony i promocji zdrowia 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 ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku, podejmując uchwałę Nr 602/2021. 

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

ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu kultury i sztuki w 2021 roku.  

Zarząd Powiatu powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych                    

w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki 

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 powołuje się Zbigniewa Markiewicza - 

Wicestarostę. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 603/2021. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.  

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków 

dotyczących realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 

Zarząd Powiatu udzielił dotacji: 

Zadanie nr 1: „Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród 

dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych”: 

1.Kołu Gospodyń Wiejskich „Bogurzynianki”, Bogurzyn 61, 06-521 Wiśniewo – 

„Weekend sportu w Bogurzynie „ – 1 000,00 zł;  

2.Kołu Gospodyń Wiejskich Stare Kosiny, Stare Kosiny 36B, 06-521 Wiśniewo -  

„Nauka różnych form tańca” – 1 000,00 zł. 
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Zadanie nr 2: „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych i sportowo 

rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim”: 

1.Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Mławie, ul. Piłsudskiego 33a,  

06-500 Mława – „Upowszechnianie sportu szkolnego. Sportowa rywalizacja dzieci i 

młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych na poziomie powiatowym, 

wojewódzkim i ogólnopolskim.  

Udział reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich” – 8 000,00 zł; 

2.Klubowi Sportowemu „Power Basket”, ul. Browarna 8A, 06-500 Mława - 

„Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych i sportowo rekreacyjnych o 

zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim” – 4 000,00 zł; 

3.Stowarzyszeniu „JOKER” Mława, ul. Kochanowskiego , 06-500 Mława -  

„Organizacja regionalnego turnieju piłki nożnej”– 1 000,00 zł; 

4.Klubowi Sportowemu „Marlin Mława”, ul. Wiśniowa 38, 06-500 Mława - „Udział w 

ogólnopolskich zawodach pływackich” –  700,00 zł. 

Zadanie nr 3: „Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w 

różnych dyscyplinach sportowych”: 

1.Kołu Gospodyń Wiejskich „Bogurzynianki”, Bogurzyn 61, 06-521 Wiśniewo – 

„Bogurzyn ćwiczy – Bogurzyn tańczy„ – 1 000,00 zł;  

2.Klubowi Sportowemu „Zawkrze Mława”, Al. Piłsudskiego 33A, 06-500 Mława – 

„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji lekkiej atletyki. 

Udział w zawodach szczebla powiatowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego” -                    

5 000,00 zł;  

3.Mławskiemu Centrum Sportów Walki, ul. Piłsudskiego 33a, 06-500 Mława – 

„Zapewnienie warunków do szkolenia i podnoszenia poziomu sportowego oraz 

wytypowanie i przygotowanie zawodników do reprezentowania powiatu w różnych 

dyscyplinach sportowych” – 1 000,00 zł; 

4.Klubowi Pływackiemu Płetwal Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława – „Wyjazd 

na zawody” – 2 000,00 zł; 

5.Miejskiemu Klubowi Sportowemu „ Mławianka”, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława – 

„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe drużyn dziecięcych i młodzieżowych MKS 

Mławianka Mława w 2021 roku” – 7 500,00zł; 

6.Klubowi Sportowemu „Marlin Mława”, ul. Wiśniowa 38, 06-500 Mława - 

„Szkolenie dzieci i młodzieży przez Klub Sportowy Marlin Mława w 2021 roku” –  

700,00 zł; 

7.Kołu Gospodyń Wiejskich Stare Kosiny, Stare Kosiny 36B, 06-521 Wiśniewo -  

„Szkolenie w zakresie jazdy konnej” – 1 000,00 zł; 

Zadanie nr 4: „Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym organizacja obozów 

sportowych i rekreacyjnych”: 

1.Kołu Gospodyń Wiejskich „Bogurzynianki”, Bogurzyn 61, 06-521 Wiśniewo – 

„Aktywne lato dzieci i młodzieży z Bogurzyna „ – 1 000,00 zł;  

2.Klubowi Sportowemu „Zawkrze Mława”, Al. Piłsudskiego 33A, 06-500 Mława – 

„Organizacja obozu sportowo - wypoczynkowego”- 3 000,00 zł;  

3.Klubowi Pływackiemu Płetwal Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława – „Obóz 

sportowy” – 3 000,00 zł; 

4.Klubowi Sportowemu „Marlin Mława”, ul. Wiśniowa 38, 06-500 Mława - 

„Organizacja obozu sportowego dla dzieci z Klubu Sportowego Marlin Mława” –                   

1 500,00 zł. 

5.Klubowi Sportowemu „Marlin Mława”, ul. Wiśniowa 38, 06-500 Mława - 

„Organizacja obozu sportowego dla młodzieży z Klubu Sportowego Marlin Mława” –  

1 500,00 zł . 
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Zadanie nr 5: „Organizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych”: 

1.Kołu Gospodyń Wiejskich „Bogurzynianki”, Bogurzyn 61, 06-521 Wiśniewo – 

„Bogurzyn – aktywnie i z tradycją „ – 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych); 

2.Klubowi Pływackiemu Płetwal Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława – „Mławska 

Liga Pływacka” – 2 000,00 zł; 

3.Stowarzyszeniu „Sławogórzanki”, Nowa Sławogóra 48, 06-516 Szydłowo - 

„Rodzinny Piknik Sportowy” -1 000, 00 zł; 

4.Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM, 06-513 Wieczfnia Kościelna 97 

– „Turniej w piłkę nożną o puchar Proboszcza Parafii Wieczfnia Kościelna” – 1 000,00 

zł; 

5.Kołu Gospodyń Wiejskich „Syberianki”, Syberia 13, 06-445 Strzegowo – „II 

Sportowa Spartakiada Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Mławskiego” –                  

2 000,00 zł; 

6.Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Warszawska 23,                 

06-500 Mława – „Spływ kajakowy rzeką Wkrą połączony z Turniejem Strzeleckim” –                      

1 000,00 zł; 

7.Kołu Gospodyń Wiejskich Stare Kosiny, Stare Kosiny 36B, 06-521 Wiśniewo -  

„Sportowy Festyn Rodzinny” – 1 000,00 zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 604/2021. 

16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie w sprawie przyznania 

dodatkowych środków budżetowych w wys. 6000,00 zł rocznie na administrowanie 

szkolną siecią komputerową.  

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

Pani Aneta Zawadzka – Dyrektor ZS Nr 2 w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu 

z prośbą o przyznanie dodatkowych środków budżetowych w wys. 6000,00 zł  rocznie 

na administrowanie szkolną siecią komputerową. 

Szkoła dysponuje 150 komputerami, które znajdują się w 6 pracowniach 

informatycznych, jednym informatycznym centrum informacji multimedialnej oraz 26 

klasopracowniach i pomieszczeniach administracji. Wszystkie komputery są 

podłączone do sieci LAN oraz mają dostęp do Internetu. Cała infrastruktura sieciowa 

oparta jest oparta jest na sześciu przełącznikach 48-portowych i dwóch 24-

portowych.Do sieci podłączone są drukarki oraz adaptery wifi. Tak rozbudowana sieć 

lokalna wymaga ciągłego nadzoru i nieustannych modyfikacji oraz napraw, aby 

zapewnić stały dostęp do usług internetowych, takich jak dziennik elektroniczny czy 

Microsoft 365. 

W tak rozbudowanej infrastrukturze dochodzi bardzo często do kolizji lub awarii 

sprzętu lub oprogramowania, które wymagają natychmiastowej interwencji osoby, 

która będzie w stanie podołać problemom informatycznym, które często wykraczają 

poza podstawowe umiejętności obsługi komputera.  

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd Powiatu zaproponował, aby jednostka na 

realizację powyższego zadnia wygospodarowała środki w ramach własnego planu 

finansowego na 2021 rok.  

17.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie w sprawie przyznania 

dodatkowych środków budżetowych w wys. 6000,00 zł. rocznie na administrowanie 

szkolną siecią komputerową. 

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

Stefan Wojnarowski – Dyrektor ZS Nr 3 w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z 

prośbą o przyznanie dodatkowych środków budżetowych w wys. 6000,00 zł  rocznie 

na administrowanie szkolną siecią komputerową. 
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Szkoła dysponuje 100 komputerami, które znajdują się w 2 pracowniach 

informatycznych, 3 pracowniach elektronicznych, 1 informatycznym centrum 

informacji multimedialnej, 26 klasopracowniach, hali sportowej i pomieszczeniach 

administracji. Wszystkie komputery są podłączone do sieci LAN oraz mają dostęp do 

Internetu. Cała infrastruktura sieciowa oparta jest na sześciu przełącznikach 48-

portowych i dwóch 24-portowych.Do sieci podłączone są drukarki oraz adaptery wifi. 

Szkolna sieć lokalna wymaga ciągłego nadzoru i nieustannych modyfikacji oraz 

napraw, aby zapewnić stały dostęp do usług internetowych takich jak dziennik 

elektroniczny, Microsoft 365 oraz zajęć edukacyjnych w pracowniach informatycznych 

i elektronicznych. W takiej infrastrukturze bardzo często dochodzi do awarii sprzętu 

lub oprogramowania, które wymaga serwisowania przez osoby wykwalifikowane, 

które będą w stanie podołać tym problemom. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd Powiatu zaproponował, aby jednostka na 

realizację powyższego zadnia wygospodarowała środki w ramach własnego planu 

finansowego na 2021 rok. 

18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie w sprawie przyznania 

dodatkowych środków finansowych na opłacenie obsługi informatycznej szkoły w 

wys. 6000,00 zł.  

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

Stanisław Matyjasik – Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z 

prośbą o przyznanie dodatkowych środków budżetowych w wys. 6000,00 zł  rocznie 

na administrowanie szkolną siecią komputerową. 

Przyznanie dodatkowych środków finansowych jest niezbędne w celu opłacenia usług 

informatyka. Szkoła ze względu na stały rozwój oraz zwiększające się wyposażenie w 

nowy sprzęt (komputery, laptopy, drukarki) potrzebuje pomocy i serwisu od 

wykwalifikowanego informatyka. Zawracie umowy zlecenia z informatykiem zapewni 

szkole stabilną pracę, umożliwi przeprowadzenie egzaminów zawodowych. 

Profesjonalnie nadzorowany sprzęt pozwoli w przyszłości zapobiec ewentualnym 

problemom i szybszemu zużywaniu się, ale przede wszystkim poprawi lepsza 

funkcjonalność w/w sprzętów.  

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd Powiatu zaproponował, aby jednostka na 

realizację powyższego zadnia wygospodarowała środki w ramach własnego planu 

finansowego na 2021 rok. 

19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w 

Mławie w sprawie dokonania zmian w planie budżetu jednostki na rok 2021 r.  

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

Pani Beata Mickiewicz – Z-ca Dyrektora SOSW w Mławie zwróciła się do Zarządu 

Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie budżetu jednostki na rok 2021 r. 

polegających na: 

Dochody:  

- zwiększenie działu 801 rozdziału 80102 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych – 187 100,00 zł 

Wydatki:  

- zwiększenie działu 801 rozdziału 80102  

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 107 000,00 zł 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 19 000,00 zł 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 2 630,00 zł 

Razem – 128 630,00 zł 
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W listopadzie 2020 roku wystosowane zostało zapytanie do ZUS, czy prawidłowym 

jest naliczanie nauczycielom SOSW i odprowadzanie do ZUS składek na Fundusz 

Emerytur Pomostowych. Po otrzymaniu odpowiedzi: 

- zaprzestano naliczania i odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych 

od stycznia 2021 roku; 

- sukcesywnie koryguje się deklaracje ZUS celem dokonania zwrotu nadpłaconych 

składek; 

- wystąpiono do ZUS z wnioskiem o zwrot nienależnie odprowadzonych składek za 

lata 2018 – 2020, co zwiększy plan budżetu Ośrodka po stronie dochodów na rok 2021.  

Po stronie wydatków środki w wys. 128 630,00 zł proponuje się przeznaczyć na 

pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzeń nauczycieli (wzrost o 33 godziny 

tygodniowo). 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Mławie w przedmiotowej sprawie. 

20. Planowana liczba oddziałów i kierunków na rok szkolny 2021/2022.  

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia przedstawiła 

planowaną liczbę oddziałów oraz ogólną liczbę uczniów przyjmowanych do klas 

pierwszych w roku szkolnym 2021/2022 prowadzonych przez Powiat Mławski 

ustaloną w porozumieniu z dyrektorami szkół: 

1) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie  

Technikum Nr1 im. Jerzego Ciesielskiego 

- technik budownictwa - liczba oddziałów kl. I – 1, liczba uczniów  w kl. I - 24 

- technik informatyk - liczba oddziałów kl. I – 1, liczba uczniów kl. I - 24 

- technik programista - liczba oddziałów kl. I – 1, liczba uczniów kl. I - 24 

- technik ochrony środowiska  - liczba oddziałów kl. I – 0,5, liczba uczniów kl.  

   I - 15 

- technik organizacji reklamy środowiska  - liczba oddziałów kl. I – 0,5, liczba 

   uczniów kl. I - 15 

Branżowa  Szkoła I stopnia Nr1 im. Jerzego Ciesielskiego 

- monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie - liczba  

oddziałów kl. I – 1, liczba uczniów kl. I – 24 

              Razem - liczba oddziałów kl. I – 5, liczba uczniów kl. I – 126 

2) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie 

 Technikum Nr2 im. Antoniny Mrozowskiej 

- technik logistyk - liczba oddziałów kl. I – 1, liczba uczniów kl. I - 24 

- technik żywienia i usług gastronomicznych - liczba oddziałów kl. I – 1, liczba 

  uczniów kl. I - 24 

- technik usług kelnerskich - liczba oddziałów kl. I – 1, liczba uczniów kl. I -   

 24 

- technik hotelarstwa - liczba oddziałów kl. I – 1, liczba uczniów kl. I - 24 

 Branżowa  Szkoła I stopnia Nr2 im. Antoniny Mrozowskiej  

- kucharz (integracyjna) - liczba oddziałów kl. I – 1, liczba uczniów kl. I – 20 

           Razem - liczba oddziałów kl. I – 5, liczba uczniów kl. I – 116 

3) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie 

III Liceum Ogólnokształcące w tym: 

-  Liceum Ogólnokształcące - liczba oddziałów kl. I – 1, liczba uczniów kl. I –  

   24 

-  Liceum Ogólnokształcące (oddział sportowy) - liczba oddziałów kl. I – 1,  

   liczba uczniów kl. I - 24 

                Technikum Nr3 
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- technik elektronik - liczba oddziałów kl. I – 1, liczba uczniów kl. I - 24 

             Branżowa Szkoła I stopnia  Nr3 

     - wielozawodowa - liczba oddziałów kl. I – 2, liczba uczniów kl. I – 56 

            Razem - liczba oddziałów kl. I – 5, liczba uczniów kl. I – 128 

4) Zespół Szkół Nr 4 w Mławie 

II Liceum Ogólnokształcące - liczba oddziałów kl. I – 3, liczba uczniów kl. I –  

72 

Technikum nr 4 

- technik ekonomista - liczba oddziałów kl. I – 0,5, liczba uczniów kl. I –  

       15 

- technik handlowiec - liczba oddziałów kl. I – 0,5, liczba uczniów kl. I –  

     15 

- technik rachunkowości - liczba oddziałów kl. I – 1, liczba uczniów kl. I –  

     24 

            Razem - liczba oddziałów kl. I – 5, liczba uczniów kl. I – 126 

5) I Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Mławie        

 - Liceum Ogólnokształcące - liczba oddziałów kl. I – 4, liczba uczniów kl. I –  

   96 

- Liceum Ogólnokształcące (oddział dwujęzyczny) - liczba oddziałów kl. I – 1, 

  liczba uczniów kl. I – 24 

          Razem - liczba oddziałów kl. I – 5, liczba uczniów kl. I – 120 

          Ogółem - liczba oddziałów kl. I – 25, liczba uczniów kl. I – 616 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z informacją opowiedział się za prowadzeniem 

rekrutacji, nie mniej jednak uznał, że należy tworzyć klasy bez łączenia zawodów w 

jednym oddziale. W przypadku, gdy nie będzie takiej możliwości Zarząd Powiatu 

indywidualnie odniesie się do tematu i podejmie decyzję.  

21. Zapoznanie z pismem Dyrektora SPZOZ w sprawie podwyżki wynagrodzenia. 

Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Pan 

Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie złożył pismo wycofujące swój 

wniosek z dnia 02.11.2020r. w sprawie rozważenia możliwości podwyższenia 

wynagrodzenia Dyrektorowi SPZOZ w Mławie. 

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

sprawie zmniejszenia w budżecie powiatu mławskiego na rok 2021 nakładów 

finansowych w kwocie 400 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2314W Dębsk- Kitki- Szumsk poprzez budowę chodnika w 

miejscowości Szumsk”.   

Pan Dariusz Makowski - Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zmniejszenie w budżecie powiatu 

mławskiego na rok 2021 nakładów finansowych w kwocie 400 000,00 zł. na zadanie 

inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk- Kitki- Szumsk 

poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk”.  Wartość zadania po zmianie 

wyniesie 800 000,00 zł. 

Zmiana dotyczy przywrócenia do pierwotnej kwoty w wysokości 800 000,00 zł 

zaplanowanej w budżecie powiatu mławskiego na powyższe zadanie. Kwotę                            

400 000,00 zł proponuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za w/w wnioskiem Dyrektora Wydziału 

Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska. 
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23. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie:  

 przesunięcia w zdaniach zaplanowanych na utrzymanie dróg powiatowych w 

związku z poniesionymi wysokimi kosztami na usługę zwalczania śliskości 

zimowej w roku bieżącym:  

- zimowe utrzymanie dróg: zwiększenie o kwotę 420 000,00 zł § 4300;   

- bieżące utrzymanie dróg: zmniejszenie o kwotę 420 000,00 zł § 4210.                                  

  uzupełnienia środków na zadanie bieżącego utrzymania dróg o kwotę 

420 000,00 zł w roku bieżącym.  

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na  

przesunięcie środków w planie finansowym jednostki na 2021 rok w ramach środków 

własnych w wysokości 420 000,00 zł z bieżącego utrzymania dróg na zimowe 

utrzymania dróg powiatowych. 

24. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXII/166/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w 

sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg 

powiatowych w obrębie granic Miasta.  

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXIV Sesji. 

25.  Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie złożenia 

wniosków przez Powiat Mławski o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

przejściach dla pieszych. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXIV Sesji. 

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

sprawie wprowadzenia do budżetu powiatu mławskiego na rok 2021 kwoty 2030,60 zł 

netto + VAT łącznie 2 497,64 zł. 

Pan Dariusz Makowski - Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wprowadzenie do budżetu powiatu 

mławskiego na rok 2021 kwoty 2030,60 zł netto + VAT łącznie 2 497,64 zł (jako 

środki niekwalifikowane) za wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG budynku 

użyteczności publicznej zlokalizowanym w Mławie ul. Słowackiego zgodnie z zawartą 

umową z dnia 16.02.2021r. 

Wykonanie w/w zamierzenia jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenia do budżetu powiatu 

mławskiego na rok 2021 w/w kwoty o którą wnioskuje Dyrektor Wydziału 

Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska. 

27. Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy.  

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekty decyzji o warunkach zabudowy Wójta 

Gminy Strzegowo: 

- Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nr ewid. działki 254/1 Rydzyn 

Szlachecki; 

- Budowa farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 3 MW – instalacja 

odnawialnego źródła energii, nr ewid. działki 666/2 Dąbrowa; 

- Budowa trzech farm fotowoltaicznych o maksymalnej mocy do 2 MW – każda 

instalacja odnawialnego źródła energii, nr ewid. działki 167 Syberia. 

28. Zapoznanie z pismem Wójta Gminy Radzanów w sprawie realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów – Drzazga 

wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”. 
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Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu zapoznał z treścią pisma Pana 

Przemysława Pakuszewskiego - Wójta Gminy Radzanów z dnia 11.03.2021r. 

Poinformował, że Wójt Gminy Radzanów prognozuje wzrost dochodów własnych 

gminy w roku 2022, a co za tym idzie możliwości udziału finansowego gminy w 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej  Nr 2359W 

Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra". 

Wsparciem jakim może Gmina Radzanów objąć przedmiotowe zadanie, oprócz 

sfinansowania części kosztów dokumentacji projektowej, to nieodpłatne przekazanie 

nieruchomości gminnych, na których będzie realizowana przedmiotowa inwestycja. 

29. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Mława w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Mława. 

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Miasta 

Mława w przedmiotowej sprawie. 

Poinformował, że Strefa Płatnego Parkowania w Mławie funkcjonuje od 2009 roku, 

ustalone stawki za parkowanie, abonamenty i pozostałe opłaty w SPP obowiązują 

również niezmiennie od 2009 roku. Miasto Mława podjęło decyzję o urealnieniu 

stawek poprzez sporządzenie projektu nowej – przedmiotowej uchwały zawierającej 

zapisy pozwalające na zwiększenie dostępności miejsc parkingowych.  

Pan Jan Chodziutko – Dyrektor Wydziału Komunikacji oznajmił, że jeśli 

przedmiotowa uchwała zostanie podjęta przez Radę Miasta Mława na najbliższej sesji 

to wejdzie ona w życie od 1 sierpnia 2021 roku.  Stawki ulegają zwiększeniu, zatem 

wprowadzone zmiany przyczynią się do zwiększenia dochodów miasta z tytułu 

pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drodze publicznej w obszarze 

SPP. 

Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Miasta Mława w 

sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i 

sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych Miasta Mława, podejmując uchwałę Nr 605/2021. 

30. Informacja Dyrektora Wydziału Komunikacji na temat elektronicznego systemu 

rejestracji petentów. 

Pan Jan Chodziutko – Dyrektor Wydziału Komunikacji poinformował, że obecnie w 

Wydziale funkcjonuje system biletowy. Petent po przybyciu do Wydziału Komunikacji 

pobiera bilet z automatu biletowego znajdującego się w korytarzu. Następnie oczekuje 

na wezwanie przydzielonego numerku.  

W celu dalszej poprawy jakości obsługi istnieje możliwość wdrożenia systemu, 

polegającego na umówieniu wizyty za pośrednictwem strony internetowej.                             

W wyznaczonym dniu umówionej wizyty należy pobrać bilet z biletomatu wpisując 

kod liczbowy zarezerwowany do konkretnej rezerwacji.  

Istnieje możliwość ustalenia limitu rezerwacji internetowych na dany dzień. 

System na pewno usprawni obsługę petentów i przyczyni się do rozładowania kolejek. 

Koszty wdrożenia przedmiotowego systemu przedstawiają się następująco: 

- oprogramowanie systemu w wersji 3.0, rezerwacja internetowa, gwarancja software – 

4 920,00 zł brutto; 

- abonament miesięczny – 184, 50 zł brutto x 12 miesięcy = 2 214,00 zł brutto; 

- gwarancja na sprzęt – 5 904,00 zł brutto;  

- powiadomienie sms – 830,25 zł brutto po 3 miesiącach. 

Zarząd Powiatu jednogłosie opowiedział się za wdrożeniem elektronicznego systemu 

rejestracji petentów. 
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31. Zajęcie stanowiska w sprawie utrzymania Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością 

wg. normy PN-EN ISO 9001:2015. 

Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Pan Adam 

Bela - Audytor Wewnętrzny po zapoznaniu się z regulacjami wewnętrznymi w 

zakresie stosowania normy ISO 9001:2015 oraz kontroli zarządczej zawnioskował                  

o nieprzedłużanie ważności przedmiotowego certyfikatu, który de facto nie jest 

niezbędnym dokumentem dla skutecznego prowadzenia spraw powiatu mławskiego. 

Ponadto zawnioskował o zmianę regulacji wewnętrznych dotyczących kontroli 

zarządczej dla powiatu mławskiego, które przedłożył.  

Koszty utrzymania certyfikatu w roku 2020 – 5 596,50 zł, w 2021 roku - 5 596,50 zł. 

Przeprowadzenie auditu ponownej certyfikacji w 2022 roku to koszt 9 471,00 zł. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za nieprzedłużaniem ważności 

przedmiotowego certyfikatu. 

32. Podjęcie decyzji w sprawie uruchomienia środków finansowych na podwyżkę płac dla 

pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w samorządowych 

jednostkach organizacyjnych powiatu mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za uruchomieniem z rezerwy środków 

finansowych na podwyżkę płac dla pracowników administracyjnych i obsługi 

zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych powiatu mławskiego. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu przypomniał, że w budżecie 

powiatu mławskiego na 2021 rok określono limit wzrostu wynagrodzeń dla 

pracowników administracyjnych i obsługi w oparciu o wynagrodzenia brutto 

pracowników na dzień 1 stycznia 2021r powiększone o wskaźnik wzrostu 4,5%                            

i skorygowany o skutek stanowiący kwotę wyrównania wynagrodzenia brutto do 

poziomu wynagrodzenia minimalnego. 

33. Sprawy różne. 

W punkcie tym nie było wniosków i pytań.   

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął dziewięćdziesiąte dziewiąte 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 

  
Sporządziła: 

Joanna Marcinkowska  

18.03.2021 r.  

 

                                                                                                Zarządu Powiatu Mławskiego:                                                                                                 
                                                             

                                                                               Jerzy Ryszard Rakowski                  

                                                                               Zbigniew Markiewicz   

                                                                               Jolanta Karpińska   

                                                                               Witold Okumski   

                                                                               Krystyna Zając                                                          
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Załącznik do Protokołu Nr 99/2021 

z dnia 16.03.2021 r. 

 

 

Protokół 

z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 16 marca 2021 roku 

 

Uchwały Zarządu Powiatu objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

 

 

                                                                       Zarządu Powiatu Mławskiego: 

                                                                   Jerzy Ryszard Rakowski  

                                                               Zbigniew Markiewicz   

                                                        Jolanta Karpińska  

                                                      Witold Okumski  

                                                    Krystyna Zając  

 

 

 

 


