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Protokół Nr 101/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 14.04.2021 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. Pani Krystyna Zając 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, Pani Joanna Tańska – Dyrektor ZOW w Mławie,   Pan 

Zbigniew Kąpiński – Komendant PPSP w Mławie oraz Pan Leszek Ślubowski – 

Dyrektor PZD w Mławie. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad przedstawiony przez Pana 

Jerzego Rakowskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 100/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 31.03.2021 r.  

4. Rozpatrzenie wniosku Komendanta PPSP w Mławie w sprawie wsparcia finansowego 

w wys. 300 000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego                        

i zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w kwocie 350 000,00 zł.  

Pan Zbigniew Kąpiński – Komendant PPSP w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 

z prośbą o wsparcie finansowe w wys. 300 000,00 zł na zakup średniego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego. Szacowana wartość przedmiotowego samochodu wynosi 

910 000,00 zł.  

Poinformował, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

może udzielić dotacji do 50% wartości realizowanego zadania. 

Wymagany jest wkład własny w wys. 350 000,00 zł. Podjęte zostaną działania w celu 

pozyskania środków  w wys. 50 000,00 zł z różnych źródeł (np. samorządów 

gminnych).  Pozostałe środki będą pochodziły od Komendanta Głównego bądź 

Wojewódzkiego PSP.  

Wszystkie środki będą musiały trafić na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej. 

Przetarg ma organizować Komendant Wojewódzki PSP. Realizacja zakupu powinna 

nastąpić w 2022 roku. 

Obecnie użytkowany pojazd dwukrotnie przekroczył normatywny czasookres 

użytkowania w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, ponadto 

coraz częściej ulega awariom powodując koszty, a także nie daje gwarancji 

niezawodności. 

W związku z powyższym istnieje pilna potrzeba zastąpienia go pojazdem nowym. 

Zakup przedmiotowego samochodu podyktowany jest również koniecznością 

spełnienia normatywu wyposażenia komendy w pierwszo wyjazdowy samochód 

ratowniczo - gaśniczy.  



Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę, że jeżeli Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże środki finansowe do 

powiatu to powiat nie będzie mógł ich przekazać na Fundusz Wsparcia Państwowej 

Straży Pożarnej. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej winna być bezpośrednio przekazana na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej.  

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie należy poczynić uzgodnienia                  

z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Pan Zbigniew Kąpiński – Komendant PPSP w Mławie podziękował za sugestię, którą 

weźmie pod uwagę przy prowadzeniu uzgodnień z Komendą Wojewódzką PSP                        

i  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za udzieleniem wsparcia finansowego                

w wys. 300 000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla 

Komendy Powiatowej PSP w Mławie. Źródło finansowe zostanie wskazane przez 

Zarząd Powiatu w terminie późniejszym.                          

5. Zapoznanie się z pismem Wójta Gminy Stupsk w sprawie wybudowania parkingu w 

ciągu drogi powiatowej nr 2350W, dz. nr ewid. 89/2, ul. Handlowa w miejscowości 

Konopki. 

Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Wójt 

Gminy Stupsk zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wybudowanie parkingu w 

ciągu drogi powiatowej nr 2350W, dz. nr ewid. 89/2, ul. Handlowa w miejscowości 

Konopki i deklaruje chęć podjęcia współpracy.  

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że coraz większa 

liczba pojazdów, którymi okoliczni mieszkańcy przybywają na cotygodniowe targi do 

Konopek sprawiła, że wybudowany przez Gminę Stupsk parking w ciągu                               

ul. Spółdzielczej nie zapewnia już dostatecznej ilości miejsc parkingowych. Kierowcy 

parkują posiadane pojazdy na nieutwardzonym poboczu drogi powiatowej, 

niejednokrotnie zajmując również część jezdni, stwarzając tym samym realne 

zagrożenie w ruchu drogowym. 

Wójt Gminy Stupsk deklaruje chęć podjęcia współpracy polegającej na partycypacji                           

w kosztach budowy tj. sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, po 

uzgodnieniu z Zarządcą drogi parametrów technicznych oraz przekazania posiadanych 

materiałów budowlanych.  

Przypomniał, że w ramach współpracy z Wójtem Gminy Stupsk część robót została już 

wykonana. Gmina zakupiła rury kanalizacyjne, kręgi na studnie, kraty żeliwne, włazy 

do studni rewizyjnych, natomiast powiat wykonał odwodnienie. 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu stwierdził, że wniosek Wójta Gminy 

Stupsk jest słuszny. Zadanie nie powinno być realizowane kosztem obecnego budżetu 

PZD w Mławie. Źródłem sfinansowania zadania mogą być środki np. z nadwyżki 

budżetowej. 

Pani Jolanta Karpińska – Członek Zarządu stwierdziła, że jeśli samorząd gminny 

wyraża wolę partycypacji w kosztach w wys. 50% to należy do zadania przystąpić. 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę, że do realizacji zadania 

niezbędna będzie uchwała Rady Gminy Stupsk w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za budową parkingu w ciągu drogi 

powiatowej nr 2350W, dz. nr ewid. 89/2, ul. Handlowa w miejscowości Konopki. 

Zadanie zostanie wykonane przez powiat przy udziale Gminy Stupsk w wys. 50%. Po 

stronie gminy będzie również sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.  



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

sprawie zwiększenia nakładów finansowych na  zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 2315W Dębsk – Szydłowo - opracowanie dokumentacji 

technicznej, geodezyjny podział działek na 2021 rok w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej o kwotę 13 172,00 zł do kwoty 163 172,00 zł. 

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zwiększenie nakładów finansowych na  

zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk – Szydłowo 

- opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek na 2021 rok                

w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę 13 172,00 zł do kwoty 163 172,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk – Szydłowo - 

opracowanie dokumentacji technicznej”, została wybrana oferta na kwotę 126 345,60 

zł. Jest to kwota wyższa o 26 345,60 zł od kwoty zaplanowanej w budżecie powiatu 

mławskiego przy udziale finansowym Gminy Szydłowo na opracowanie dokumentacji. 

W związku z powyższym, Gmina Szydłowo zwiększyła pomoc finansową z kwoty               

50 000,00 zł o kwotę  13 172,00 zł do kwoty 63 172,00 zł  w budżecie Gminy 

Szydłowo na 2021 r., stanowiącą 50% udział Gminy Szydłowo w realizacji inwestycji. 

Tym samym w ramach środków przeznaczonych na zadanie koszt opracowania 

dokumentacji technicznej wyniesie 126 345,60 zł przy udziale 50% Gminy Szydłowo 

w kwocie 63 172,00 zł i udziale własnym powiatu mławskiego w kwocie 63 173,60 zł, 

pozostała kwota 36 826,40 zł z wartości zadania pozostaje na geodezyjny podział 

działek. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Dyrektora Wydziału 

Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w przedmiotowej sprawie.  

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w 

sprawie zmniejszenia pomocy finansowej Miasta Mława na zadanie inwestycyjne pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie” w budżecie 

powiatu mławskiego na 2021 rok o kwotę 125 000,00 zł do kwoty 275 000,00 zł. 

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zmniejszenie pomocy finansowej Miasta 

Mława na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313W –                   

ul. Nowowiejska w Mławie” w budżecie powiatu mławskiego na 2021 rok o kwotę 

125 000,00 zł do kwoty 275 000,00 zł. Łączne koszty finansowe zadania po zmianie 

wynosić będą 675 000,00 zł w tym źródła finansowania: Miasto Mława 275 000,00 zł 

środki własne powiatu 400 000,00 zł. 

Pierwotnie na zadanie w budżecie Powiatu Mławskiego na rok 2021 została 

zaplanowana pomoc Miasta Mława w kwocie 400 000,00 zł. Rada Miasta Mława dnia 

23 marca podjęła Uchwałę Nr XXV/349/2021 w sprawie udzielenia przez Miasto 

Mława pomocy finansowej Powiatowi Mławskiemu w kwocie 275 000,00 zł na 

powyższe zadanie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Dariusza 

Makowskiego – Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska                        

w przedmiotowej sprawie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2021 rok.  

Zarządu Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 618/2021 w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów nie zmienia się i pozostaje na tym 

samym poziomie. 



II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków pozostaje na tym samym 

poziomie i dotyczy przesunięć: 

1. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 719,96 zł, z 

przeznaczeniem na wypłaty nagród za wykonywanie zadań służbowych za zastępstwa, 

w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. 

2. W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w wysokości 3.000,00 zł, z 

przeznaczeniem na szkolenia pracowników, w ramach zadań z zakresu administracji 

rządowej. 

3. W jednostkach organizacyjnych powiatu zwiększa się środki w ogólnej wysokości 

48.050,00 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Powyższe środki zostały 

przesunięte z rezerwy celowej powiatu pn.: Pracownicze Plany Kapitałowe. 

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. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji                       

o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na 

rok 2021. 

Zarządu Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 619/2021 w sprawie przekazania 

jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i 

wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2021. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie za rok 

2020. 

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie przedstawiła projekt uchwały                

w przedmiotowej sprawie.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady 

Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXV Sesji Rady Powiatu 

Mławskiego. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia 

Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Mławskim za rok 2020. 

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie przedstawiła projekt uchwały                

w przedmiotowej sprawie.  

Pani Krystyna Zając – Członek Zarządu Powiatu zapytała: 

- czy przybywa dzieci objętych opieką pieczy zastępczej ? 

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie poinformowała, że w ostatnim 

czasie wpłynęło bardzo dużo postanowień sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnej 

pieczy zastępczej. Tendencja jest wzrostowa a nasze zasoby są zapełnione. Rodzin 

zastępczych jest mało. Sytuacja jest trudna w całej Polsce, o czym świadczą zapytania 

z innych powiatów.  

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu zapytał: 

- ile obecnie przebywa dzieci w Domach Dziecka w Kowalewie? 



Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie poinformowała, że obecnie w 

Domach Dziecka w Kowalewie jest umieszczonych 54 dzieci.  

Pan Jerzy Rakowski – Członek Zarządu dopowiedział, że w 2020 roku przebywało 49 

dzieci. 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu uważa, że należy przyłożyć większą uwagę 

do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w szkołach. Prawidłowe 

funkcjonowanie rodziny, rodzicielstwo, odpowiedzialność za założenie rodziny – to 

wartości, które należy propagować. Należy na nie położyć nacisk również przy 

opracowywaniu różnych programów. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady 

Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXV Sesji Rady Powiatu 

Mławskiego. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023. 

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie przedstawiła projekt uchwały                

w przedmiotowej sprawie.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady 

Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXV Sesji Rady Powiatu 

Mławskiego. 

13. 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 PCPR w Mławie przedstawiła budżet Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2021-2025 po dokonanej korekcie.  

Poinformowała, że sugestie Zarządu Powiatu zostały wzięte pod uwagę. Koszty zostały 

okrojone. Całościowe 5-letnie koszty Programu wynoszą 138 400,00 zł (było 

211 000,00zł). Zmiany dot.: 

- zmniejszeniu uległy koszty Zorganizowania  interdyscyplinarnych szkoleń, 

seminariów i konferencji dla przedstawicieli instytucji celem podniesienia kompetencji 

zawodowych i wymiany doświadczeń z 5000,00 zł na 2 500,00 zł; 

- rezygnacja z realizacji zadania Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w celu 

wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach 

działania projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe  oraz wspierania 

osób doznających przemocy w rodzinie; 

- rezygnacja z realizacji zadania Wydanie materiałów szkoleniowych; 

- rezygnacja z realizacji zadania Piknik rodzinny; 

- zmniejszeniu uległy koszty zadania Ułatwianie dostępu do informacji na temat 

zjawiska przemocy w rodzinie z 4500,00 zł na 1 500,00 zł; 

- rezygnacja z realizacji zadania Superwizja dla członków grup roboczych i zespołów 

interdyscyplinarnych. 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu poinformował, że w Programie brakuje 

środków na udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej. Biorąc pod uwagę obecną 

sytuację taka pomoc będzie rodzinom potrzebna. Na ten cel należy wyasygnować 

znaczne środki finansowe.  

Znaczna część budżetu programu to koszty wynagrodzenia.  Na wynagrodzenie dla 

powiatowego Pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – koordynatora 

działań programowych przeznacza się kwotę w wys. 12 000,00 zł. 

Na ogół koszty zarzadzania powinny wynosić od 10% do 30%. W tym przypadku 

wynoszą 50%.  



W obecnym czasie niewielką rolę spełniają ulotki i plakaty szczególnie skierowane do 

osób młodych. Materiały instruktażowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie należy upowszechnić drogą internetową. Popularną drogą docierania do 

młodzieży są media i portale społecznościowe. 

Pani Joanna Tańska – Dyrektor PCPR w Mławie stwierdziła, że w programie jest 

wpisana pomoc psychologiczna. Nie jest ona wykazana w kosztach, ponieważ jest 

udzielana w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Ośrodka Interwencji 

kryzysowej.  Finansowanie przedmiotowego zadania pochodzi od wojewody i powiatu.  

W I kwartale 2020 roku zostało udzielonych 603 porad psychologicznych, natomiast              

w  2021 roku - 848.  

Z kosztów koordynatora można zejść, jeśli Zarząd Powiatu uzna, że jest on zbędny.  

Po dyskusji Zarząd Powiatu 4 głosami za, przy 1 glosie wstrzymującym się pozytywnie 

zaopiniował w/w projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod 

obrady XXV Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany  

uchwały dot.  ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych   na terenie 

Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

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

przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady 

Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXV Sesji Rady Powiatu 

Mławskiego. 

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

zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 

roku. 

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków 

dotyczących realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

Zarząd Powiatu przyznał dotacje: 

Zadanie nr 1: „Organizowanie imprez i spotkań o charakterze integracyjnym                           

z udziałem osób niepełnosprawnych”: 

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

„Spotkanie rodzinne Amazonek” – 800,00 zł. 

2.Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”,                              

ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława – „Piknik z uśmiechem”  - 1 300,00 zł. 

Zadanie nr 2: „Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych                         

i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych 

dziedzinach”: 

1.Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za 

Serce”, ul. Wyspiańskiego 8 , 06-500 Mława – „Aktywne spędzanie czasu przez osoby 

niepełnosprawne – wycieczka do Krainy Tysiąca Jezior” – 2 500,00 zł. 

Zadanie nr 3: „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów 

aktywujących osoby niepełnosprawne”: 

1. Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za 

Serce”, ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Głogowa 2b, 02-639 Warszawa – 

„Prowadzenie zajęć terapeutycznych, aktywujących osoby z niepełnosprawnością” –              

7 000,00 zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 620/2021. Niniejsza 

uchwała stanowi podstawę do zawarcia umów cywilno – prawnych z wyżej 

wymienionymi organizacjami. 



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

ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2021 

roku. 

Zarząd Powiatu powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w 

otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia 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 powołał Pana  Zbigniewa Markiewicza  

- Wicestarostę. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 621/2021. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdania       

z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok. 

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

zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, 

nie później niż do dnia 30 maja każdego roku, zobowiązany jest przedłożyć organowi 

stanowiącemu sprawozdanie  z realizacji programu za rok poprzedni. Niniejsze 

sprawozdanie jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy Powiatu  

Mławskiego z organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie przygotowane zostało na 

podstawie danych zebranych przez właściwe merytorycznie komórki oraz jednostki 

organizacyjne współpracujące z organizacjami pozarządowymi. 

Na realizację programu współpracy w 2020 r. przeznaczono w budżecie Powiatu 

Mławskiego kwotę 120 000,00 zł. 

Podział tej kwoty w poszczególnych sferach był następujący: 

- dotacje z zakresu ochrony i promocja zdrowia – 17 000,00 zł (14,17%) 

- dotacje z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 16 600,00 zł 

(13,83%) 

- dotacje z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki – 29 000,00 zł (24,17%) 

- dotacje z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 57 400,00 zł 

(47,83%). 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 622/2021. 

18. Zapoznanie z protokołem z dokonanej oceny wniosków dotyczącego przyznania 

nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów 

prowadzących  szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe                            

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

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

Komisja w składzie: 

1.Zbigniew Markiewicz  – Wicestarosta;  

2.Jolanta Karpińska  – Członek Zarządu; 

3.Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

4.Beata Chocholska – Inspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia 

rozpatrzyła łącznie 32 wnioski, w tym: 26 wniosków w sprawie przyznania nagród dla 

zawodników za osiągnięcia sportowe oraz 6 wniosków w sprawie przyznania nagród 

dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

Ocena w/w wniosków została dokonana w oparciu o Regulamin przyznawania nagród 

finansowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów 



prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 

międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym stanowiący 

załącznik do Uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 września 

2020 r. 

Po przeprowadzonej ocenie formalnej Komisja stwierdziła, iż 2 wnioski w sprawie 

przyznania nagród dla zawodników nie spełniają wymogów określonych w 

Regulaminie – zostały złożone przez osoby nieuprawnione. Następnie Komisja 

dokonała oceny merytorycznej 24 wniosków o przyznanie nagród dla zawodników 

oraz 6 wniosków dla trenerów. 

Po przeprowadzonej ocenie merytorycznej Komisja zarekomendowała do przyznania 

nagrody 22 wnioski złożone za osiągnięcia zawodników oraz 5 wniosków dotyczących 

osiągnięć trenerów. 

19. Informacja na temat skali zagrożenia i podejmowanych działaniach w związku                       

z wystąpieniem ptasiej grypy na terenie powiatu mławskiego.  

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że liczba 

potwierdzonych przypadków ognisk ptasiej grypy rośnie w błyskawicznym tempie.  

Na chwilę obecną na terenie powiatu żuromińskiego odnotowano 40 ognisk ptasiej 

grypy, natomiast w powiecie mławskim - 17 w następujących miejscowościach: Ługi, 

Radzanów, Ratowo, Budy Matusy, Zgliczyn Glinki, Kunki, Wróblewo, Żmijewo Kuce. 

Aktualna pogoda to idealne warunki na przenoszenie wirusa, bo jest mniej niż                       

10 stopni, wilgotno i deszczowo. 

Wojewoda Mazowiecki zaapelował o jak najszybszą likwidację ognisk. Musi to 

następować niezwłocznie, żeby nie dopuścić do rozpowszechniania się choroby na 

następne gospodarstwa. 

Prowadzone są prace związane z gazowaniem i wywożeniem kur. Brakuje ludzi do 

wynoszenia martwych ptaków. Problemem jest także pozyskanie dwutlenku węgla do 

gazowania. Brakuje miejsc do utylizacji i grzebowisk dla kur. Obecnie w pomoc 

zaangażowana jest policja i wojsko, w najbliższym czasie dołączą również osadzeni               

z zakładów karnych. Właściciele ferm drobiu boją się o swoją przyszłość. Sytuacja jest 

bardzo trudna. 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu zwrócił uwagę, iż wiele osób 

zatrudnionych na fermach drobiu, czy zakładach drobiarskich straciło pracę. Sytuacja 

jest poważna a straty ogromne. Każdy hodowca, którego drób zachorował na ptasią 

grypę może się starać o odszkodowanie. 

20. 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 sto pierwsze posiedzenie Zarządu 

Powiatu. 
          Sporządziła: 

Joanna Marcinkowska  

16.04.2021 r.  

                                                                                                Zarządu Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                             

                                                                               Jerzy Ryszard Rakowski                  

                                                                               Zbigniew Markiewicz   

                                                                               Jolanta Karpińska   

                                                                               Witold Okumski   

                                                                               Krystyna Zając                                                



Załącznik do Protokołu Nr 101/2021 

z dnia 14.04.2021 r. 

 

 

Protokół 

z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 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  

 

 

 

 


