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Protokół Nr 102/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 22.04.2021 r. 
 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto drugie 

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, Pan Marek Kujawa - Dyrektor Wydziału Geodezji, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w 

Mławie. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował wprowadzenie 

do porządku obrad dodatkowego punktu. 8. Zapoznanie się z treścią pozwu sądowego 

w sprawie zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg 

powiatowych. 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu zgłosił wprowadzenie do porządku obrad 

dodatkowego punktu: 17. Informacja na temat zamiaru powstania grzebowiska 

utylizowanego drobiu, uśmierconego z powodu ptasiej grypy w Lipowcu Kościelnym.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad przedstawiony przez Pana 

Jerzego Rakowskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu wraz ze zgłoszonymi 

zmianami. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 101/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 14.04.2021 r.  

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami w sprawie wypłaty odszkodowania należnego byłemu 

właścicielowi  nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 25/1 o 

powierzchni 0.0160 ha położonej w obrębie Otocznia Stara  gmina Wiśniewo, która na 

podstawie decyzji Wójta Gminy Wiśniewo nr RBGK.6831.04.20 z dnia 29.04.2020 

zatwierdzającej projekt podziału działki nr 25 – przeznaczona została na poszerzenie 

drogi powiatowej P2327W „od drogi nr 7 – Otocznia – Mława” i przeszła z mocy 

prawa na własność Powiatu Mławskiego. 

Pan Marek Kujawa – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami poinformował, że zachodzi potrzeba wypłaty odszkodowania 

należnego byłemu właścicielowi  nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 

ewidencyjnym 25/1 o powierzchni 0.0160 ha położonej w obrębie Otocznia Stara  

gmina Wiśniewo, która na podstawie decyzji Wójta Gminy Wiśniewo                                            

nr RBGK.6831.04.20 z dnia 29.04.2020 zatwierdzającej projekt podziału działki nr 25 

– przeznaczona została na poszerzenie drogi powiatowej P2327W „od drogi nr 7 – 

Otocznia – Mława” i przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Mławskiego. 

Przypomniał, że sprawa była procedowana przez Zarząd Powiatu w 2020 roku.                   

Ze strony Zarządu Powiatu zostały podpisane umowa i protokół z uzgodnień. 

Pierwotny właściciel działki nr 25 nie z głosił się do podpisania dokumentów. 



Aktualnie ponowił chęć podpisania umowy i protokołu i nie kwestionuje 

wynegocjowanej kwoty w wysokości 5 170,00 zł z roku 2020.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Dyrektora Wydziału 

Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w przedmiotowej sprawie. 

Źródłem pokrycia będą środki pochodzące z odszkodowań.   

5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami w sprawie zmiany planu wydatków środków własnych na rok 2021 

w celu pokrycia kosztów związanych z wykonaniem operatów szacunkowych 

nieruchomości wydzielonych w pasach dróg powiatowych, opłat sądowych za 

ujawnienie prawa własności Powiatu Mławskiego i wypłaty należnych odszkodowań. 

Pan Marek Kujawa – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zmianę planu wydatków 

środków własnych na rok 2021 w dziale 700, rozdział 70005 o łączną kwotę                           

w wysokości 45 000, 00 zł polegającej na: 

 zwiększeniu planu wydatków w § 4300 - pozostałe usługi o kwotę 13 500,00 zł, 

tj. z planowanych 15 485,00 zł do kwoty 28 985,00 zł; 

 zwiększeniu planu wydatków w § 4610 - koszty postępowania sądowego                        

i prokuratorskiego o kwotę 13 500,00 zł. tj. z planowanych 13 500,00 zł do 

kwoty 27 000,00 zł; 

 zwiększeniu planu wydatków w § 4590 - kary i odszkodowania o kwotę                    

18 000,00 zł tj. z planowanych 22 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł. 

Zwiększenie wydatków w § 4300 i § 4590 wynika z konieczności sfinansowania prac 

związanych z wykonaniem operatów szacunkowych i ujawnieniem prawa własności 

dla nieruchomości, których części jako poszerzenia istniejących pasów drogowych 

dróg powiatowych zostały przejęte na rzecz Powiatu Mławskiego tj.: 

1) droga powiatowa z przebudową mostu na rzece Mławka w miejscowościach 

Pączkowo i Bielawy - 37 działek; 

2) przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wyszyny - 7 działek. 

Ogółem daje to liczbę 44 działek, gdzie przy założeniu orientacyjnego kosztu operatu 

jednostkowego na poziomie 300 zł i wpisu do księgi wieczystej również 300 zł daje 

odpowiednio sumy 13 500 zł dla poszczególnego paragrafu. 

Zwiększenie planu wydatków w § 4590 - kary i odszkodowania o kwotę 18 000,00 zł  

tj. z planowanych 22 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł - wynika z konieczności  

uzupełnienia kwoty na odszkodowania za grunty znajdujące się wg. Miejscowych 

Planów Zagospodarowania Przestrzennego w liniach rozgraniczających dróg 

powiatowych, do których to Powiat Mławski nabył bądź nabędzie prawo własności na  

skutek dokonania podziałów na wniosek ich właścicieli - po poziomu pierwotnie 

zakładanego w Planie finansowym na 2021, a z których to środków po dokonaniu  

przesunięć opłacono już w bieżącym roku wydatki z w/w paragrafów § 4300 i § 4590. 

Po dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana 

Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w 

przedmiotowej sprawie. Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu.  

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

Na wniosek Pana Jana Chodziutko – Dyrektora Wydziału Komunikacji                          

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdu marki 

Hyundai Getz o nr rej. WCI 31241 przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na 

podstawie prawomocnego postanowienia z dnia 21 grudnia 2020r. Sądu Rejonowego w 

Mławie, sygn. akt: I Ns 240/20, podejmując uchwałę Nr 618/2021.  

Likwidacja – demontaż nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego 

wystawionego przez firmę zajmującą się demontażem pojazdów. 



7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie wprowadzenia do budżetu 

Powiatu Mławskiego nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na rzece 

Seracz w Mławie wraz z droga dojazdową – dokumentacja techniczna”.  

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie zwrócił się z prośbą                                     

o  wprowadzenie do budżetu Powiatu Mławskiego nowego zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z droga dojazdową – dokumentacja 

techniczna”. 

Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Burmistrz 

Miasta Mława deklaruje wstępnie udział miasta (50%) w przedmiotowej inwestycji.  

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu oznajmił, że nie jest przeciwny wprowadzeniu 

do budżetu Powiatu Mławskiego w/w nowego zadania inwestycyjnego.                               

Nie mniej jednak, ma zastrzeżenia co do sposobu procedowania i ustalania inwestycji 

do realizacji. Przedmiotowy temat winien w pierwszej kolejności być omówiony na 

posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg.  

Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu stwierdził, że procedura jest 

właściwa. Po akceptacji temat zostanie skierowany pod obrady komisji i sesji. Zwrócił 

uwagę na bardzo krótki czas na ogłoszenie przetargu i przygotowanie dokumentacji 

technicznej. 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie zwrócił się z prośbą                                     

o  wprowadzenie w/w zadania na XXV sesji w m-cu kwietniu br.  

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem jednogłośnie opowiedział się za 

wprowadzeniem w/w zadania do budżetu Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

Szacunkowa wartość zadania – 200 000,00zł. Źródłem finansowym będą: 

zaoszczędzone środki w wys. 100 000,00 zł po przetargu inwestycji pn. „Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 2332W Głużek – Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 

6+072,20” oraz pomoc finansowa Miasta Mława w wys. 100 000,00 zł. 

8. Zapoznanie się z treścią pozwu sądowego w sprawie zapłaty za opracowanie 

dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych. 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że  Pan Czyż dla 

powiatu mławskiego opracowywał trzy dokumentacje projektowe dla zadań 

inwestycyjnych: przebudowa drogi Nosarzewo-Garlino-Kluszewo, przebudowa drogi 

Dębsk-Konopki oraz przebudowa drogi Bogurzynek-Mdzewo. Usługa nie została 

wykonana w terminie, skutkiem czego było naliczenie kary umownej przekraczającą 

należność główną (zobowiązanie wobec stron „wyzerowało się"). Prowadzone były 

rozmowy z Panem Czyżem, w których uczestniczył mediator. Odbyło się kilka spotkań 

- rozmowy były bardzo trudne. Powiat przygotował projekt ugody, niestety nie udało 

się dojść do porozumienia. 

Dwie drogi zostały przebudowane, natomiast trzecia jest w trakcie realizacji.  

Pani Bożena Marchel – Potrzuska – Radca Prawny dopowiedziała, że umowa z Panem 

Czyżem na przedmiotową usługę została podpisana w 1 kwietnia 2015 roku.                        

Pierwszy projekt został oddany w 2016 roku, natomiast dwa pozostałe w 2017 roku, 

kiedy termin oddania opiewał na koniec 2015 roku. Zostały naliczone kary umowne 

przekraczające należność główną. Główna umowa opiewała na kwotę 245 000,00zł. 

Wykonawca wycenił dodatkowe roboty na kwotę 188 000,00 zł. W 2017 roku powiat 

wyszedł z propozycją odstąpienia od naliczenia kary umownej, jeśli Wykonawca 

udokumentuje wykonanie dodatkowych robót. Nie doszło do porozumienia. 

Wykonawca zażądał zapłaty całej należności (433 000,00 zł) za wykonaną usługę.  

W późniejszym czasie Wykonawca przedstawił faktury za dodatkowe roboty na kwotę 

68 000,00zł. Wykonawca złożył pozew do sądu o zapłatę za opracowanie w/w 

dokumentacji projektowych. 



Zarząd Powiatu upoważniał Panią Bożenę Marchel – Potrzuską – Radce Prawnego do 

reprezentowania powiatu w sądzie. Opowiedział się za zawarciem ugody i 

zminimalizowaniem kosztów, które żąda Wykonawca.  

9. Uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zaopiniowanie zadań 

inwestycyjnych na podstawie art. 11b, ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.,                             

o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie: 

1. Uzgodnił projekty decyzji o warunkach zabudowy: 

1) Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna – Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z przydomową zbiornikową instalacją gazu propan,                       

nr ewid. działki 24/14 Wieczfnia Kościelna; 

2) Burmistrza Miasta Mława – Dobudowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego do budynku mieszkalno-garażowego, nr ewid. działki 10-

4302/3, 10-4302/52 Mława ul. Gabriela Narutowicza.  

            2. Zaopiniował zadanie inwestycyjne na podstawie art. 11b, ust. 1 ustawy z dnia  

10 kwietnia 2003r.,  o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji   

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

1) Rozbudowa drogi gminnej nr G505W Dąbrowa – Mdzewko - Rudowo, 

Dąbrowa – Mdzewko – miejscowość: Rudowo Gmina Strzegowo; 

2) Rozbudowa ulicy Olszynowej, Sądowej i Kruczej – miejscowość:                            

ul. Olszynowa, ul. Sądowa, ul. Krucza w Mławie. 

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Mławie w sprawie przyjęcia kwoty 7 500,00 

zł środków finansowych Funduszu Pracy na finansowanie przez jednostkę                     

w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 zzb-zze i art. 15 zze
2
                              

i art. 15 zze
4
 ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 z późn. 

zm.). 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Witolda Żerańskiego – Dyrektora 

PUP w Mławie w przedmiotowej sprawie. 

Zwiększenie dochodów ogółem: 7 500,00 zł 

w tym : 

§ 2690 - środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z 

odrębnych ustaw 7 500,00 zł 

Zwiększenie wydatków ogółem 7 500,00 zł 

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 7 500,00 zł. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Witolda 

Żerańskiego – Dyrektora PUP w Mławie w przedmiotowej sprawie. 

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Mławie w sprawie zwiększenia planu 

finansowego wydatków jednostki o kwotę 128 000,00 zł z przeznaczeniem na remont 

dachu budynku przy ul. Wyspiańskiego 7 w Mławie (część niska). 

Pana Witold Żerański – Dyrektor PUP w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z 

prośbą o zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w 

Mławie o kwotę 128.000,00 z przeznaczeniem na modernizację dachu jednego z 

budynków przy ul Wyspiańskiego 7, będącego siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w 

Mławie, którym Urząd włada na podstawie umowy użyczenia. 

Konieczność przeprowadzenia inwestycji związanej z naprawą dachu podyktowana jest 

bardzo złym stanem technicznym. Potwierdza to przeprowadzona w listopadzie 2020 

roku przez Rzeczoznawcę Budowlanego „Opinia techniczna w sprawie stanu 

technicznego pokrycia dachów budynku Powiatowego Urzędy Pracy w Mławie".                   

Z dokumentu tego wynika, że stan dachu nad niższą częścią budynku jest bardzo zły. 



Użytkowanie bez koniecznych napraw powodować będzie dalsze destrukcyjne 

działanie czynników zewnętrznych i pogłębianie się negatywnych skutków i coraz 

większe przecieki. Zalecane jest przeprowadzenia prac w następującym zakresie: 

zerwanie istniejącego pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi, wzmocnienie 

istniejącego podłoża np. w postaci deski dachowej jako płyt z wełny mineralnej 

twardej gr 20 mm, wyprofilowanie spadków, wykonanie pokrycia z 2 warstw papy 

termozgrzewalnej oraz wykonanie obróbek blacharskich 

Według przeprowadzonego wstępnego rozpoznania rynku usług koszt niezbędnych 

prac na chwilę obecną może oscylować w granicach od 120 000,00 zł do 140 000,00 zł. 

Zakres prac pokrywa się zalecanymi w w/w opinii technicznej i obejmuje: zerwanie 

ogniomurów i wykonanie nowych z blachy powlekanej, zerwanie dotychczasowego 

pokrycia dachowego i wywóz odpadów z utylizacją, pokrycie dachu styropapą, 

wykonanie konstrukcji spadkowej przy rynnach, położenie warstw papy, demontaż o 

montaż orynnowania, wykonanie obróbek dekarskich, naprawa kominów, demontaż 

i montaż instalacji odgromowej. 

Zwrócił uwagę, że przy obecnym stanie technicznym i braku napraw może zaistnieć 

zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu budynku oraz wewnątrz budynku. 

Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce 9 kwietnia 2021 r. w godzinach 

popołudniowych, gdy podczas silnego wiatru i deszczu oderwał się kawałek pokrycia z 

dachu (papy) o długości ok 2 m i był zawieszony na rogu dachu tuż nad chodnikiem 

przy budynku Urzędu. Ponadto wewnątrz budynku są widoczne coraz większe 

przecieki na sufitach. Z uwagi na bezpieczeństwo pracowników oraz klientów Urzędu 

niezbędne jest przeprowadzenie w/w prac. 

Pani Jolanta Karpińska – Członek Zarządu zapytała: 

- jaka będzie żywotność dachu budynku PUP w Mławie, który zostanie naprawiony? 

Pana Witold Żerański – Dyrektor PUP w Mławie oznajmił, że czas trwania gwarancji 

obejmuje 5 lat. 

Pani Jolanta Karpińska – Członek Zarządu uważa, że stan naprawionego dachu należy 

regularnie sprawdzać i odpowiednio reagować jeśli ulegnie pogorszeniu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za zwiększeniem planu finansowego 

wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie o kwotę 128 000,00 z 

przeznaczeniem na modernizację dachu jednego z budynków przy ul Wyspiańskiego 7 

(część niska). Źródło finansowe zostanie wskazane przez Zarząd Powiatu w terminie 

późniejszym.                          

12. 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 XXV Sesji. 

13. 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 XXV Sesji. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 

Zespołu Szkół nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29 , 06-500 Mława. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Urszuli Makowskiej - Dyrektorowi 

Zespołu Szkół nr 1  w Mławie ul. Zuzanny Morawskiej 29, 06-500 Mława  do 

dokonywania w imieniu Powiatu Mławskiego czynności związanych z aplikowaniem i 

realizacją projektu w ramach programu Erasmus +, obszar Kształcenie i Szkolenia 

Zawodowe, Akcja 1 Mobilność uczniów, polegającego na organizacji praktyk 

zagranicznych w celu podniesienia kompetencji zawodowych uczniów, którego 

Operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji –Narodowa Agencja Programu 

Erasmus +  w Warszawie, podejmując uchwałę Nr 619/2021. 



15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 

Zespołu Szkół nr 2 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29B, 06-500 Mława. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Anecie Zawadzkiej - Dyrektorowi 

Zespołu Szkół nr 2 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29B, 06-500 Mława do 

dokonywania w imieniu Powiatu Mławskiego czynności związanych z aplikowaniem i 

realizacją projektu w ramach programu Erasmus+, obszar Kształcenie i Szkolenia 

Zawodowe, Akcja 1 Mobilność uczniów, polegającego na organizacji praktyk 

zagranicznych w celu podniesienia kompetencji zawodowych uczniów, którego 

Operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji –Narodowa Agencja Programu 

Erasmus +  w Warszawie, podejmując uchwałę Nr 620/2021. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 

Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie,                              

ul. Warszawska 44a, 06-500 Mława. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Matyjasikowi - 

Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie, 

ul. Warszawska 44a,  06-500 Mława do dokonywania w imieniu Powiatu Mławskiego 

czynności związanych  z aplikowaniem i realizacją projektu w ramach programu 

Erasmus+, obszar Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność uczniów, 

polegającego na organizacji praktyk zagranicznych w celu podniesienia kompetencji 

zawodowych uczniów, którego Operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

– Narodowa Agencja Programu Erasmus +  w Warszawie, podejmując uchwałę                  

Nr 621/2021. 

17. Rozpatrzenie wniosku Miejskiego Klubu Sportowego „Mławianka Mława” w sprawie 

bezpłatnego udostępnienia miejsc noclegowych od kwietnia do czerwca br. w Bursie 

Szkolnej w Mławie dla 3 zawodników Klubu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na bezpłatne udostępnienie miejsc 

noclegowych od kwietnia do czerwca br. w Bursie Szkolnej w Mławie dla 3 

zawodników Miejskiego Klubu Sportowego „Mławianka Mława” 

18. Informacja na temat zamiaru powstania grzebowiska dla utylizowanego drobiu, 

uśmierconego z powodu ptasiej grypy w Lipowcu Kościelnym. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Mławie wydał zgodę na zlokalizowanie na terenie prywatnej działki w 

Lipowcu Kościelnym grzebowiska dla utylizowanego drobiu, uśmierconego z powodu 

ptasiej grypy. Propozycja jego utworzenia wyszła od właściciela tego terenu. 

Przedsiębiorca oferuje teren o powierzchni trzech hektarów w wyrobisku po kopalni 

żwiru. Decyzja o powstaniu grzebowiska wynika z ogromnych ilości padłego drobiu. 

Zutylizowanych zwierząt nie ma gdzie wywozić. 

W 21.04.2021r. Wójt Gminy Lipowiec Kościelny i mieszkańcy odbyli spotkanie z 

Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii i wyrazili swój sprzeciw. W tym samym dniu 

przed Urzędem odbył się protest, który argumentowany jest przede wszystkim  

bliskością zabudowy mieszkalnej. Mieszkańcy zwracają uwagę, że stworzenie 

grzebowiska we wskazanej lokalizacji, na gruntach przepuszczalnych, powyżej ujęcia 

wody (400m) stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców wsi.  

Pan Przewodniczący Zarządu jednocześnie oświadczył, że Wojewoda Mazowiecki i 

Powiatowy Lekarz Weterynarii zostali poinformowani o prowadzonych rozmowach  z 

Wójtami Gmin: Radzanowa, Szreńska i Stupska, administratorami terenów najbardziej 

zagrożonych występowaniem grypy ptaków z których wynika, że brak jest możliwości 

wyznaczenia grzebowisk na gruntach, które są w posiadaniu gmin oraz powiatu. 

Należy rozważyć umiejscowienie przedmiotowych grzebowisk na gruntach 

hodowców drobiu. Wieli z nich posiada bardzo duże gospodarstwa rolne. 



Procedura tworzenia grzebowiska na terenie Lipowca Kościelnego została 

wstrzymana. 

Pan Witold Okumski – Członka Zarządu uważa, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w 

Mławie powinien zapoznać się z opinią Wójta Gminy Lipowiec Kościelny przed 

wydaniem zgody na zlokalizowanie grzebowiska. Stanowisko gospodarza gminy w 

przedmiotowej sprawie jest negatywne. 

Cieszy fakt, że  procedura tworzenia grzebowiska na terenie Lipowca Kościelnego 

została wstrzymana. Wybór miejsca na grzebalisko był nietrafiony. Sprzeciw 

społeczeństwa jest całkowicie uzasadniony. 

Właściciele ferm winni się zastanowić nad możliwością utworzenia na swoim terenie 

miejsc grzebania uśmierconych ptaków z powodu ptasiej grypy. Takie rozwiązanie nie 

budziłoby wśród społeczeństwa wielu emocji.  

Pan Przewodniczący Zarządu poinformował również, że w związku ptasią grypą w 

dniu dzisiejszym w Żurominie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez 

Poseł RP Panią Annę Cicholską, w której wziął udział Wicewojewoda Mazowiecki 

Pan Sylwester Dąbrowski.  

Wicewojewoda poinformował o prowadzonych działaniach i planach, które mają 

doprowadzić do jak najszybszego wygaszenia pandemii ptasiej grypy. 

Na chwilę obecną na terenie powiatu mławskiego odnotowano 25 ognisk ptasiej 

grypy. Do pomocy przy zwalczaniu grypy ptaków włączona jest policja, wojsko i od 

kilku dni więźniowie, którzy są dowożeni z płońskiego aresztu śledczego. 

Pani Krystyna Zając – członek Zarządu Powiatu zwróciła uwagę, że dużym 

zagrożeniem jest obornik pozyskany od chorych ptaków, który jest rozsypywany i 

składowany na polach.  

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu stwierdził, iż obornik pozyskany od 

chorych ptaków musi być utylizowany.   

19. 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 drugie posiedzenie Zarządu 

Powiatu. 

 
          Sporządziła: 

Joanna Marcinkowska  

23.04.2021 r.  

                                                                                                Zarządu Powiatu Mławskiego:                                                                                                 
                                                             

                                                                               Jerzy Ryszard Rakowski                  

                                                                               Zbigniew Markiewicz   

                                                                               Jolanta Karpińska   

                                                                               Witold Okumski   

                                                                               Krystyna Zając     

 

 

 

 

 

                                           



Załącznik do Protokołu Nr 102/2021 

z dnia 22.04.2021 r. 

 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 22 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  

 

 

 

 


