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Protokół Nr 100/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 31.03.2021 r. 
 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył setne 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, Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, 

Rolnictwa i Środowiska, Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i 

Zdrowia oraz Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował wprowadzenie 

do porządku obrad dodatkowych dwóch punktów: 

4. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie  udostepnienia 

nieruchomości na inwestycji Bogurzynek – Mdzewo.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu 

finansowego wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki 

związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad wraz ze zmianami. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu poprosił o dokładniejsze 

sprecyzowanie zapisu decyzji Zarządu Powiatu w punkcie 20 protokołu Nr 99/2021.  

Poprawny zapis: „Zarząd Powiatu uznał, że należy tworzyć klasy bez łączenia 

zawodów w jednym oddziale. W przypadku, gdy nie będzie takiej możliwości 

indywidualnie odniesie się do tematu i podejmie decyzję”. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 99/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 16.03.2021 r. wraz ze zgłoszoną poprawką.  

4. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie  udostepnienia nieruchomości 

na inwestycji Bogurzynek – Mdzewo w m. Kowalewko. 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że geodeta pracujący 

na rzecz projektanta wykonującego dokumentację projektową dla w/w inwestycji 

bazował na zasobach geodezyjnych, znajdujących się w Wydziale Geodezji, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie. Z dokumentacji 

geodezyjnej wynika, że 2 działki weszły w pas drogowy (ogrodzenie znajduje się na 

terenie budowy) i że szerokość pasa drogowego wynosi 12 metrów. Powyższa 

szerokość została przyjęta do dokumentacji projektowej. Geodeta nie przeprowadził 

wizji w terenie w celu rozpoznania granic rzeczywistych. Podczas prac montażowych, 

polegających na wykonywaniu kanalizacji deszczowej oraz przełożeniu kolizji 

wodociągu okazało się, że należy podjąć działania w kierunku zdyscyplinowania 

właścicieli działek do usunięcia ogrodzenia. Jeden z właścicieli działki, poinformował 

że w latach ubiegłych powołał biegłego sądowego geodetę, który ustanowił 

rzeczywiste granice działki. Z przekazanych informacji wynika, że zachodzi 

konieczność pozyskania terenu dla inwestycji. Właściciele działek wyrażają zgodę na 



odpłatne przekazanie części terenu działek pod inwestycję   (łącznie 350 m
2
 - 400 m

2
). 

W związku z powyższym został przygotowany projekt porozumienia. Cena za m
2
 

gruntu zostanie wynegocjowana z właścicielami działek i określona w porozumieniu. 

Ponadto zostanie oszacowana wartość  odszkodowania za ogrodzenie działek.  

Planowany termin przejęcia działki – po zakończeniu inwestycji.  

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik  Powiatu stwierdziła, że właściciele działek wini 

przekazać grunty w użyczenie na czas realizacji inwestycji do momentu zapłaty 

odszkodowania. Wycenę za grunty należy określić w odniesieniu do regulacji ustawy                  

o gospodarce nieruchomościami.  

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że wycena 

nieruchomości i ogrodzenia zostanie wykonana przez uprawnionego rzeczoznawcę 

majątkowego o czym mówi § 3 pkt 5 porozumienia.   

Zdaniem Pana Witolda Okumskiego – Członka Zarządu Powiatu  należy przyspieszyć 

działania w kierunku podpisania stosowanego porozumienia z właścicielami działek                   

i wypłaty odszkodowania. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego 

porozumienia. Ostateczna treść porozumienia zostanie zatwierdzona przez Zarząd 

Powiatu Mławskiego.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego                      

na 2021 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 606/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 7.355,00 zł, 

i dotyczy: 

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy 

celowej w rozdziale 80105 w wysokości 7.355,00 zł z przeznaczeniem na realizację 

zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021. Po stronie wydatków 

następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 7.355,00 zł 

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

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 18.090,00 zł, z przeznaczeniem na 

wydatki bieżące, związane z opłatami za środki transportu, usługi wodne oraz 

ubezpieczenia mienia. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków 

własnych jednostki. 

2. W rozdziale 80115, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie 

finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 8.693,00 zł, dotyczących 

zmiany wskaźnika związanych ze zmianą liczby uczniów w poszczególnych typach 

szkół. 

3. W rozdziale 80117 następuje przesunięcie środków w wysokości 5.500,00 zł na 

przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w 

formie usługi. 

4. W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie następuje zmniejszenie 

środków w wysokości 234.634,86 zł, z przeznaczeniem na zaplanowane podwyżki dla 

pracowników administracji jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

- Dochody powiatu stanowią kwotę 110.326.461,14 zł 

- Wydatki powiatu stanowią kwotę 124.611.757,60 zł 

- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 14.285.296,46 zł 



- Przychody budżetu stanowią kwotę 16.676.296,46 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 607/2021 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 608/2021 w sprawie zmiany harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2021. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  przedstawienia sprawozdania rocznego                                        

z wykonania  budżetu powiatu mławskiego za rok 2020 oraz informacji o stanie 

mienia. 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu szczegółowo przedstawiła sprawozdanie 

roczne z wykonania  budżetu powiatu mławskiego za rok 2020 oraz informację o stanie 

mienia. 

I. Budżet powiatu mławskiego na dzień 31.12.2020 r. 

1. Plan budżetu powiatu. 

1.1. Kwota planowanych dochodów według pierwotnej uchwały budżetowej – 

89.413.872,99 zł. 

1.1.1. Zwiększenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 

19.102.718,00 zł. 

1.1.2. Zmniejszenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 

5.518.826,78 zł. 

1.2. Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 r. – 102.997.764,21 

zł. 

1.3. Kwota planowanych wydatków według pierwotnej uchwały budżetowej – 

91.389.934,88 zł. 

1.3.1. Zwiększenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 

29.621.534,48 zł. 

1.3.2. Zmniejszenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 

12.685.465,83 zł. 

1.4. Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 r. - 108.326.003,53 

zł. 

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane na 

podstawie uchwał Zarządu 

Powiatu Mławskiego i uchwał Rady Powiatu Mławskiego przedstawia załącznik nr 1 

do sprawozdania. 

1.5. Planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2020 r - 5.328.239,32 zł. 

1.6. Finansowanie deficytu – 5.328.239,32 zł, z czego: 

1.6.1. Planowane przychody z wolnych środków z roku 2019 - 2.931.854,86 zł, 

1.6.2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z 

rozliczenia 



dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania 

budżetu – 2.396.384,46 zł. 

1.7. Planowane przychody z wolnych środków roku 2019 planowane na pokrycie 

rozchodów, tj.: 

spłaty rat kredytów – 2.191.000,00 zł, 

1.8. Planowane rozchody budżetu związane ze spłatą kredytów - 2.191.000,00 zł. 

1.9. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - 

151.371,01 zł. 

2. Wykonanie budżetu powiatu mławskiego. 

2.1. Wykonanie dochodów budżetowych – 110.380.647,86 zł. 

2.2. Wykonanie wydatków budżetowych – 100.849.438,22 zł. 

2.3. Nadwyżka budżetu - 9.531.209,64 zł 

2.4. Wolne środki z roku 2019 (przychody) - 15.016.341,36 zł, w tym: 

niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z 

rozliczenia dochodów i 

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu – 2.396.384,46 zł. 

2.5. Wykonanie rozchodów związanych ze spłatą kredytów - 2.191.000,00 zł pokryte 

wolnymi środkami z roku 2019 w wysokości 2.191.000,00 zł. 

2.6. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi- 5.723.825,02 zł. 

Środki budżetowe (wolne) stanowiące różnicę pomiędzy faktycznymi dochodami i 

wydatkami (9.531.209,64 zł) oraz przychodami (wolne środki z roku 2019 – 

15.016.341,36 zł) i rozchodami (spłata kredytów – 2.191.000,00 zł) według 

sprawozdania Rb-NDS wynoszą 22 356 551 zł. 

W ramach środków wolnych kwota 9.430.909,79 zł dotyczy niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z 

rozliczenia środków unijnych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), 

które będą zwiększały wydatki roku 2021 oraz przychody roku 2021, tj.: 

1. rozliczenia środków (dochodów i wydatków) ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej w wysokości 912.096,56 zł (art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony 

środowiska), 

2. rozliczenia środków (dochodów i wydatków) funduszu geodezyjnego w wysokości 

444.278,35 zł, 

3. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 przy realizacji projektów 

finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa na kwotę ogółem 

877.743,13 zł, w tym: 

4. rozliczenia środków z grantu pn. „Europejski model aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych – ścieżki współpracy” w wysokości 69.589,80 zł, 

5. rozliczenia środków z Funduszu Pracy pozostających na rachunku budżetu powiatu 

przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi związanych z Covid -19, a przypadające do 

realizacji w roku 2021 -48.105,60 zł. 

6. rozliczenia środków pozostających na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w łącznej wysokości 7.079.647,33 zł, w tym: 

1) Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek - Rumoka na odcinku od km 4+ 

269,00 do km 6+072,20 w wysokości 2.455.388,98 zł, 

2) Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych 

powiatu mławskiego w wysokości 3.800.000,00 zł, 



3) Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach 

Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II w wysokości 824.258,35 zł. 

Ponad to wolne środki z roku 2019 zaangażowano w budżecie powiatu mławskiego w 

roku 2021 na: 

1. realizację zadań inwestycyjnych drogowych w wysokości 6.189.420,04 zł, w tym: 

1) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 

4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 

w m. Doziny-opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów- 120.665,00 zł, 

2) Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie 

dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi 

powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z 

remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo – 925.796,06 zł, 

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk poprzez budowę 

chodnika w miejscowości Szumsk- 800.000,00 zł, 

4) 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- 2.000.000,00 zł, 

5) Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach 

Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II- 877.958,98 zł, 

6) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 

01005659 na rzece Wkra- 300.000,00 zł, 

7) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361 W Szemplino - Brzozowo Maje – 

Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec - Klewki - opracowanie dokumentacji technicznej i 

rozszerzenie na geodezyjny podział działek – 175.000,00 zł, 

8) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie 

dokumentacji technicznej, podział geodezyjny, proces budowlany – 990.000,00 zł. 

2. spłatę rat kredytów przypadających w roku 2021 w wysokości łącznie 2.391.000,00 

zł. 

Według stanu na 31.12.2019 r. powiat mławski posiadał zobowiązania stanowiące 

kwotę zadłużenia powiatu na ogólną kwotę 10.867.000,00 zł. 

W stosunku do roku ubiegłego stanowi to spadek o 16,78% i wynika ze spłaty raty 

kredytu w roku 2020 w wysokości 2.191.000,00 zł i nie korzystaniu z kredytów w 

finansowaniu wydatków w roku 2020. 

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o 

finansach publicznych w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowi 2,13 % 

na dopuszczalny ustalony dla roku 2020 - 9,45%. 

W strukturze zadłużenia 100% stanowią zobowiązania w wartości nominalnej z tytułu 

zaciągniętych kredytów. 

Spłata rat zaciągniętych kredytów w wysokości łącznej 2.191.000,00 zł odbywała się 

terminowo w oparciu o przedłożone harmonogramy ich spłat na rok 2020. 

Na dzień 31.12.2020 r. nie stwierdza się na podstawie jednostkowych sprawozdań 

złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu występowania zobowiązań 

wymagalnych. 

W jednostkach posiadających osobowość prawną /Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Mławie/ należących do jednostek sektora finansów publicznych, 

którym organem założycielskim jest powiat mławski, na dzień 31.12.2020r nie 

występują zobowiązania wymagalne. 

Według złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego dzień 31.12.2020 r. 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie występują 

zobowiązania z tytułu dostaw i usług w łącznej wysokości 2.455.654,56 zł, w tym z 



tytułu dostaw i usług w kwocie 2.418.484,53 zł oraz z tytułu zakupu środków trwałych 

w wysokości 37.170,03 zł. 

Stan zobowiązań ogółem zgodnie z informacją szpitala według stanu na dzień 

31.12.2020r wynosi 7.684.292,46 zł, w tym z tytułu kredytu obrotowego w wysokości 

277.777,83 zł. 

Na dzień 31.12.2020 r. na podstawie sprawozdania RB-N szpital posiadał należności z 

tytułu dostaw i usług oraz innych należności w wysokości 6.967.136,75 zł, w głównej 

mierze należności od NFZ i Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w kwocie 

6.340.376,02 zł. 

Według sprawozdań jednostkowych Rb-N o stanie należności oraz innych aktywów 

finansowych powiat mławski (bez SPZOZ) posiadał należności wymagalne w łącznej 

wysokości 354.457,35 zł, wykazujące spadek o 3,37% w stosunku do analogicznego 

okresu roku ubiegłego. 

W strukturze należności wymagalnych największy udział mają należności wymagalne 

wykazane w sprawozdaniu: 

1. Starostwa Powiatowego i organu – 139.355,30 zł, poziom analogicznego okresu 

roku ubiegłego, 

2. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 3.602,85 zł, wzrost o 4,86 % w stosunku do 

analogicznego okresu roku ubiegłego, 

3. Mławska Hala Sportowa – 1.188,00 zł, 

4. Powiatowego Zarządu Dróg – 210.311,20 zł, poziom analogicznego okresu roku 

ubiegłego. 

Największy udział (59,33%) należności wymagalnych występuje w Powiatowym 

Zarządzie Dróg oraz w Starostwie Powiatowym (39,32%). W Powiatowym Zarządzie 

Dróg należności dotyczą niezapłaconej kary umownej za opóźnienie w wykonaniu 

dokumentacji dla zadań inwestycyjnych drogowych. 

W Starostwie Powiatowym należności dotyczą: należności z tytułu zwrotu kosztów za 

przechowywanie pojazdów od osób fizycznych na ogólną kwotę 78.108,58 zł, 

należności z tytułu prowizji z tytułu zaległości od dzierżawy i wieczystego 

użytkowania mienia skarbu państwa w części przypadających dla powiatu na kwotę 

łącznie 50.365,82 zł, oraz innych należności w łącznej kwocie 10.880,09 zł. 

Pozostałe należności wymagalne dotyczą zaległości z tytułu czynszów, opłat za wodę 

od mieszkańców przy ul. Słowackiego. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wykazał kwotę 

należności wymagalnych z kontrahentami na świadczenie usług medycznych i 

niemedycznych w wysokości 49.141,40 zł, na które 

utworzono odpisy aktualizujące. W stosunku do roku 2019 wykazują wzrost o 5,14% 

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w roku 2020. 

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został w 107,17 %, w tym dochody bieżące 

zrealizowano na poziomie 101,09 %, dochody majątkowe na poziomie 131,44%. 

W strukturze według rodzaju dochodów realizacja przedstawiała się następująco: 

1. Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne – 99,23%, 

2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 100,93%, 

3. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 166,69%, 

4. Subwencje powiatu - 100%, 

5. Inne środki - 255,38%, 

6. Dotacje celowe z budżetu państwa - 98,92%, 

7. Środki unijne – 174,34%, 

8. Środki Funduszu Dróg Samorządowych – 100%, 



9. Środki z tytułu porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 

98,50%, 

10.Dotacje celowe w postaci pomocy finansowej – 98,80%. 

III. Realizacja wydatków budżetowych za 2020 r. 

Budżet po stronie wydatków ogółem zrealizowany został w 93,10%, w tym z tytułu 

wydatków bieżących realizacja zamknęła się na poziomie 93,97%, wydatków 

majątkowych 90,32%. 

IV. Dochody własne i wydatki nimi finansowane 

Wykaz jednostek budżetowych, które upoważnione zostały do gromadzenia na 

wydzielonym rachunku dochodów: 

1. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie 

2. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie 

3. Bursa Szkolna w Mławie 

Łącznie za rok 2020 w powiecie mławskim osiągnięto wpływy na wydzielonych 

rachunkach dochodów w łącznej wysokości 104.915,36 zł na planowane 160.550,00 zł, 

co stanowi 65,35% planu. 

Plan wydatków tj. przeznaczenie dochodów ustalony został na poziomie 160.550,00 zł, 

zrealizowany na kwotę 104.915,36 zł, co stanowi 65,35%. 

Na koniec roku budżetowego nie pozostały środki na wydzielonych rachunkach 

dochodów, stąd we wszystkich jednostkach stan środków pieniężnych jest zerowy. 

We wszystkich jednostkach wydatki z rachunku dochodów dokonywane były w 

oparciu o sporządzony plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych i 

były realizowane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu podziękował Pani Skarbnik 

Powiatu i służbom finansowym za przygotowanie przedmiotowego sprawozdania.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 609/2021 w sprawie  przedstawienia sprawozdania 

rocznego z wykonania  budżetu powiatu mławskiego za rok 2020 oraz informacji o 

stanie mienia. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania realizatora zadania.  

W związku z § 9 projektu umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa 

Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do 

km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne” w imieniu Beneficjenta – Powiatu 

Mławskiego na realizatora w/w zadania Zarząd Powiatu wskazał Powiatowy Zarząd 

Dróg w Mławie. 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Mławskiego w zakresie realizacji 

zadania upoważnił Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie Pana Leszka 

Ślubowskiego. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 610/2021. 

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

sprawie wprowadzenia do budżetu powiatu mławskiego na rok 2021 nowego zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo – Wola 

Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny 

Kościelne”. 

Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

poinformował, że dnia 30.12.2020 r. Powiat Mławski złożył do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosek                              

o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej                     

Nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 



4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne” w ramach Instrumentu wsparcia zadań 

ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.  

Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 16 marca br. przyznał 

dotację w kwocie 4 000 000,00 zł w 2021 roku na  przedmiotowe zadanie. Dnia 

29.03.2021 r. Wójt Gminy Stupsk przesłał projekt Uchwały Rady Gminy Stupsk w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w 2021 roku. 

Szacunkowa wartość zadania wynosi  7 300 000,00zł. Źródłem finansowania zadania 

będą: 

- 4 000 000,00 zł dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego; 

- 1 650 000,00 zł dotacja Gminy Stupsk; 

- 1 650 000,00 zł udział własny powiatu mławskiego. 

W związku z powyższym zachodzi potrzeba wprowadzenia do budżetu powiatu 

mławskiego na rok 2021 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do 

km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za wprowadzeniem w/w zadania do 

budżetu powiatu mławskiego na rok 2021. 

11. Informacja w sprawie wskazania projektów drogowych Powiatu Mławskiego do 

Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że odbyło się 

spotkanie z 6 wójtami gmin dot. współfinansowania projektów, które składa powiat. 

Ustalone zostały zasady udziałów finansowych gmin.  

Pan Przewodniczący Zarządu podkreślił, iż należy podejmować starania w celu 

pozyskania jak największych środków zewnętrznych na realizację inwestycji 

powiatowych. Będzie to możliwe, jeśli udziałowcami będą samorządy gminne.  

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu oznajmiła, że do realizacji inwestycji 

należy przystępować, kiedy jest potwierdzony pełny montaż finansowy. Jeśli zadanie 

jest realizowane wspólnie z gminą winna być uchwała rady gminy w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji. 

Pani Jolanta Karpińska – Członek Zarządu oznajmiła, że samorządom gminnym 

powinno zależeć na realizacji inwestycji powiatowych na swoim terenie. Samorząd 

gminny winien mieć swój udział finansowy w realizacji inwestycji powiatowych.  

Zarząd Powiatu w odpowiedzi na pismo Urzędu Marszałkowskiego                                  

nr NI-IT-II.0730.5.6.2021.KK z dnia 17 marca 2021 r. jednogłośnie opowiedział się za 

wskazaniem kluczowych projektów drogowych Powiatu Mławskiego, których 

realizacja będzie na odcinkach leżących w ciągach komunikacyjnych stanowiących 

bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T i powinny się znaleźć w Regionalnym Planie 

Transportowym Województwa Mazowieckiego: 

1) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – 

Czeruchy. Szacunkowy koszt realizacji projektu zostanie określony po 

opracowaniu dokumentacji. Planowany termin czerwiec 2021 rok. Planowany 

termin zakończenia zostanie określony w przypadku uzyskania dofinansowania. 

Beneficjent - Powiat Mławski w porozumieniu z Gminą Strzegowo. 

2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W  Żurominek – Stupsk. Szacunkowy 

koszt realizacji projektu zostanie określony po opracowaniu dokumentacji.  

Planowany termin czerwiec 2022 rok. Planowany termin zakończenia zostanie 

określony w przypadku uzyskania dofinansowania. Beneficjent - Powiat 

Mławski w porozumieniu z gminą Wiśniewo i Gminą Stupsk. 

3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów – Strzegowo. Szacunkowy 

koszt realizacji projektu zostanie określony po opracowaniu dokumentacji.  



Planowany termin czerwiec 2022 rok. Planowany termin zakończenia zostanie 

określony w przypadku uzyskania dofinansowania. Beneficjent - Powiat 

Mławski w porozumieniu z gminą Radzanów i Gminą Strzegowo. 

4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2305W Pepłowo-Kuklin-Michalinowo. 

Szacunkowy koszt realizacji projektu zostanie określony po opracowaniu 

dokumentacji.  Planowany termin czerwiec 2023 rok. Planowany termin 

zakończenia zostanie określony w przypadku uzyskania dofinansowania. 

Beneficjent - Powiat Mławski w porozumieniu z Gminą Wieczfnia Kościelna. 

12. Informacja na temat projektu umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa 

Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 2326W Wiśniewo-Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do 

km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne w ramach instrumentu wsparcia 

zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego”. 

Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

poinformował, że Urząd Marszałkowski przesłał projekt umowy o udzielenie dotacji z 

budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji w/w zadania, 

wskazując elementy do wypełnienia.  

Zapoznał członków Zarządu  z treścią przesłanego projektu umowy, Uchwałą Rady 

Gminy Stupsk w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w 

2021 roku z dnia 30 marca 2021 roku oraz Uchwałą Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 

przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań 

ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z dnia 16 marca 

2021 roku. 

 Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 

r. Całkowita wartość zadania wynosi 7 300 000,00 zł.  Źródłem finansowania zadania 

będą: 

- 4 000 000,00 zł dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego; 

- 1 650 000,00 zł dotacja Gminy Stupsk; 

- 1 650 000,00 zł udział własny powiatu mławskiego. 

Pan Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska stwierdził, iż budzi 

obawy zapis w § 2 pkt 5 ppkt 3 „5.Wypłata środków następuje:  

3) pod warunkiem dostępności środków w budżecie Województwa.”  

Wszystkie umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na 

dofinansowanie realizacji zadań posiadają powyższy zapis. 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu poinformowała, że wystąpiła do zespołu 

radców prawnych o interpretację powyższego zapisu.   

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

utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Mława w 2021 r. 

Zarząd Powiatu przyjął do realizacji Aneks nr 2 z dnia 31 marca 2021 roku do 

Porozumienia zawartego w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 

granicach Miasta Mława w 2021 r., podejmując uchwałę Nr 611/2021. 

Zmiana do Porozumienia z dnia 30.12.2020 r. dot.: 

1) w ustępie 2. „Zimowe utrzymanie ulic” zwiększa się kwotę „40 000,00 zł”                      

do kwoty „100 000,00 zł”. 

2) ogólna kwota Porozumienia ulega zwiększeniu i wynosi 460 000,00 zł. 

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

drogach powiatowych zamiejskich w 2021 r. 

W Uchwale Nr 575/2021 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 28.01.2021 r. w sprawie 

przyjęcia do realizacji planu rzeczowo – finansowego bieżącego utrzymania dróg 



powiatowych zamiejskich w 2021 r. w związku ze zmianami planu finansowego na 

podstawie Uchwały Nr XXIV/182/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25.03.2021 

r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 rok, - Zarząd 

Powiatu wprowadził następujące zmiany: 

- poz. I.1. Zarządzanie siecią drogową - „wynagrodzenia i pochodne” zwiększenie                      

o kwotę: 73 471,00 zł do kwoty: 1 921 568,00 zł, 

- poz. II.7. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W                                   

w miejscowościach: Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II” zwiększenie o kwotę                              

824 258,35zł do kwoty ogółem: 6 677 314,95 zł, 

- poz. II.8. „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek - Rumoka na odcinku od 

km 4+269,00 do km 6+072,20” zwiększenie o kwotę: 550,98 zł do kwoty:                                     

2 455 388,98 zł, 

- poz. II.9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk - Kitki - Szumsk poprzez 

budowę chodnika w miejscowości Szumsk” - zmniejszenie o kwotę 400 000,00 zł do 

kwoty ogółem: 800 000,00 zł, 

- poz.II.12. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje - 

Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki - opracowanie dokumentacji technicznej, 

geodezyjny podział działek” zwiększenie o kwotę: 14 790,00 zł do kwoty ogółem:               

264 790,00 zł, 

-  wprowadzenie nowego zadania w poz. II.13. ”zakup pompy emulsji asfaltowej”                             

o wartości 20 000,00 zł, 

- poz. III. „Bieżące utrzymanie dróg” zmniejszenie o kwotę: 20 000,00 zł do kwoty:                 

1 576 000,00 zł, 

- poz. V. „Zimowe utrzymanie dróg” zwiększenie o kwotę: 420 000,00 zł do kwoty:                

1 020 000, 00 zł. 

Plan rzeczowo-finansowy robót na drogach powiatowych zamiejskich w 2021 r. ulega 

zwiększeniu i wynosi : 42 259 066,99 zł 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 612/2021. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego 

Zarządu Dróg w Mławie do reprezentowania Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w 

zakresie realizacji zadania  inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2337 

relacji Szreńsk – Ratowo - Radzanów na odcinku od km 0 + 066 do km 0+580  (ulica 

Feliksa Szreńskiego w Szreńsku) ” do: 

1) reprezentowania Zarządu Powiatu Mławskiego przed organami administracji 

państwowej i samorządowej, organami ochrony środowiska, Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w procesie uzyskania decyzji 

administracyjnych o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia robót 

budowlanych, uzgodnień, pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami, 

2) składania w imieniu Zarządu Powiatu Mławskiego oświadczeń woli 

wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, w zakresie 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane niezbędnych  do realizacji 

przedmiotowego zadania. 

           W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 613/2021. 

16. Uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie uzgodnił projekty decyzji o warunkach 

zabudowy: 

1) Wójta Gminy Strzegowo: 

- Budowa stawu oraz rozbudowa istniejącego stawu, nr ewid. działki 125/2 

Sułkowo Polne; 



- Budowa budynku gospodarczego, nr ewid. działki 353/2 Topolewszczyzna. 

2) Burmistrza Miasta Mława – Budowa budynku magazynowego, nr ewid. działki 

1988/5 Mława, ul. Napoleońska.  

17. Zaopiniowanie zadania inwestycyjnego na podstawie art. 11b, ust. 1 ustawy z dnia                 

10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zm.). 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował zadanie inwestycyjne na 

podstawie art. 11b, ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 

2020r., poz. 1363 ze zm.) – Budowa Alei św. Wojciecha w Mławie – III od km 2 + 

430,00 do km 3 + 213,00 – Wnioskodawca: Miasto Mława, pełnomocnik Andrzej 

Dusiński. 

18. Podjęcie uchwały w  sprawie aktualizacji wysokości dotacji na ucznia szkoły 

publicznej i niepublicznej, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki oraz dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek 

szkolny lub nauki w roku budżetowym 2021 w Powiecie Mławskim. 

Zarząd Powiatu określił: 

1. miesięczną wysokość dotacji na ucznia szkoły publicznej zaocznej,  

w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, kształcącego się  

w zawodzie: technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy  

w kwocie:  w okresie od kwietnia do listopada  -222,00 zł, w grudniu - 222,03 zł.  

2. miesięczną wysokość dotacji na ucznia szkoły publicznej zaocznej, 

w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, kształcącego się  

w zawodzie medycznym, w kwocie: w okresie od kwietnia do listopada - 609,22 zł,  

w grudniu – 609,18 zł. 

3. miesięczną wysokość dotacji na ucznia szkoły niepublicznej dziennej medycznej, w 

której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki w kwocie:  

w okresie od kwietnia do listopada - 671,17 zł, w grudniu – 671,18 zł.  

4. miesięczną wysokość dotacji na ucznia szkoły niepublicznej stacjonarnej 

medycznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki w kwocie: 

w okresie od kwietnia do listopada - 567,91 zł, w grudniu – 567,96 zł.  

5. miesięczną wysokość dotacji na ucznia szkoły niepublicznej zaocznej,  w której nie 

jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki w kwocie: 

1) Szkoła Policealna: 

a) dla ucznia szkoły policealnej kształcącego się w zawodzie innym niż 

technik rachunkowości, technik administracji, technik bezpieczeństwa i 

higieny pracy w kwocie: w okresie od kwietnia do listopada - 160,05 zł, w 

grudniu – 160,03 zł,   

2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w systemie zaocznym w kwocie: 

    72,28 zł.  

3) Określa się miesięczną wysokość dotacji na ucznia szkoły niepublicznej,  

     w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki w kwocie: 

a) Liceum Ogólnokształcące – w okresie od kwietnia do listopada 584,44 zł,  

w grudniu – 584,38 zł,  

b) Liceum Ogólnokształcące (Katolickie Liceum Ogólnokształcące)  

waga P5 w okresie od kwietnia do listopada – 1 497,23 zł, w grudniu – 

1497,21 zł, 

c) Liceum Ogólnokształcące (Liceum Ogólnokształcące Akademickiego 

Centrum Kształcenia) waga P6 –  w okresie od kwietnia do listopada  

1 858,63 zł, w grudniu – 1858,60 zł.  



6. miesięczną wysokość dotacji na ucznia szkoły publicznej, w której prowadzony jest 

kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwocie: 206,51 zł.  

7. wysokość jednorazowej dotacji na każdego ucznia publicznej  

i niepublicznej szkoły policealnej oraz niepublicznego liceum ogólnokształcącego 

dla dorosłych, który uzyskał świadectwo dojrzałości lub dyplom zawodowy  

w kwocie: 2 230,35 zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 614/2021.                      

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2021 

r. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, ul. Władysława 

Stanisława Reymonta 4, 06-500 Mława. 

Zarząd Powiatu uchwałą Nr 615/2021 Zarządu Powiatu Mławskiego udzielił 

pełnomocnictwa Pani Jolancie Bem – Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Mławie do samodzielnego reprezentowania Organu 

Prowadzącego we wszelkich relacjach z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE)                        

w Warszawie wynikających z udziału Placówki w projekcie grantowym pn. „Wsparcie 

placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań 

związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na 

odległość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

(PO WER), II Oś priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Kategoria 1: 

„Doposażenie w sprzęt i szkolenia dla kadry PDN i BP oraz szkolenia dla nauczycieli”. 

Upoważnienie jest ważne na czas aplikowania, realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia 

grantowego w ramach w/w projektu. 

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

zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2021 roku. 

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków 

dotyczących realizacji zadań z zakresu kultury i sztuki – Zarząd Powiatu przyznał  

dotacje: 

Zadanie nr 1: „Organizacja przedsięwzięć w zakresie rozwoju tradycji lokalnych, 

zachowania i podtrzymywania tradycji narodowych”: 

1.Mławskie Stowarzyszenie „Amazonki”, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława -  

„Poznanie historii II wojny światowej” –1 200,00 zł; 

2.Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbkowiacy”, Dąbek 124, 06-561 

Stupsk – „Organizacja wyjazdu na XI Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich w 

Licheniu”  - 1 500,00 zł; 

3.Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława – „Obchody 140-lecia 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie” – 7 000,00 zł. 

Zadanie nr 2: „Organizowanie imprez kulturalnych, konferencji związanych z 

promocją Powiatu Mławskiego”: 

1.Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 06-

500 Mława – „Koncerty im. Tekli Bądarzewskiej” – 2 000,00 zł. 

Zadanie nr 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”: 

1.Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Gminy Dzierzgowo „Arka”, ul. 

Jagiellońska 21A, 06-520 Dzierzgowo – „W hołdzie Niepodległej” – 3 000,00 zł. 

Zadanie nr 4: „Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, takich jak: 

koncerty, festiwale, przeglądy, występy artystyczne, konkursy, festyny”: 



1.Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Mławie, ul. Stary Rynek 2, 06-500 

Mława – „Kulturalni – wspólnie z Młodzieżowym Ruchem PCK”  - 2 000,00 zł; 

2.Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 06-

500 Mława – „IX Edycja Konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej-Cybisowej” – 1 

200,00 zł. 

Zadanie nr 5: „Druk niskonakładowych wydawnictw literackich i artystycznych”: 

1.Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, ul. 3 Maja 5, 06-500 Mława – „Mława w 

latach 1945-1957. Życie polityczne, kulturalne i społeczne” – 2 500,00 zł; 

2.Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, ul. 3 Maja 5, 06-500 Mława – „Wydanie 

Mławskiej kroniki Archeologiczno-Numizmatycznej” – 2 000,00 zł; 

3.Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Niech się dzieje”, Kuklin 80, 06-513 

Wieczfnia Kościelna – „Życie społeczne, ziemiaństwo oraz inteligencja wiejska w 

gminie i parafii Wieczfnia Kościelna – nasza historia” – 1 500,00 zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 616/2021.                       

21. Rozpatrzenie wniosku Wicestarosty o rozważenie możliwości przedłużenia 

powierzenia stanowiska Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie Pani Ewie Wojtali na 

okres od 01.09.2021r. do 31.08.2025r.  

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta poinformował, że w związku ze zmianą 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 493 ze zm.) istnieje możliwość przedłużenia 

powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty.  

Zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o przedłużenie powierzenia stanowiska 

Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie Pani Ewie Wojtali na okres od 01.09.2021r. do 

31.08.2025r. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  pozytywnie opowiedział się za wnioskiem Pana 

Wicestarosty w przedmiotowej sprawie.  

22. Rozpatrzenie wniosku Wicestarosty o rozważenie możliwości przedłużenia 

powierzenia stanowiska Dyrektora ZS nr 1 w Mławie Pani Urszuli Makowskiej na 

okres od 01.09.2021r. do 31.08.2026r.  

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta poinformował, że w związku ze zmianą 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 493 ze zm.) istnieje możliwość przedłużenia 

powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty. 

Zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o przedłużenie powierzenia stanowiska 

Dyrektora ZS nr 1 w Mławie Pani Urszuli Makowskiej na okres od 01.09.2021r. do 

31.08.2026r. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  pozytywnie opowiedział się za wnioskiem Pana 

Wicestarosty w przedmiotowej sprawie. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego 

wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z 

przeciwdziałaniem COVID-19. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 617/2021 w sprawie przedłożenia informacji                     

o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia 

ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.             

24. 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 setne posiedzenie Zarządu 

Powiatu. 

 

 

  
Sporządziła: 

Joanna Marcinkowska  

01.04.2021 r.  

 

                                                                                                Zarządu Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                             

                                                                               Jerzy Ryszard Rakowski                  

                                                                               Zbigniew Markiewicz   

                                                                               Jolanta Karpińska   

                                                                               Witold Okumski   

                                                                               Krystyna Zając                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 100/2021 

z dnia 31.03.2021 r. 

 

 

Protokół 

z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 31 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  

 

 

 

 


