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Protokół Nr 103/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 30.04.2021 r. 
 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto trzecie 

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 Elżbieta Kowalska – Skarbnik 

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

Środowiska, Pani Katarzyna Miłobędzka – Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i 

Zdrowia. 

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 102/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 22.04.2021 r.  

4. 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 627/2021 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji  o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2021. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu 

powiatu mławskiego na rok 2021. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 628/2021 w sprawie zmiany harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2021. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych                  

z realizacją przedsięwzięć. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 629/2021 w sprawie przekazania uprawnień 

kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania 

zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów                     

i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 630/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla 

rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany upoważnienia Dyrektora Wydziału Infrastruktury,  

Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie do wystawiania faktur 

VAT.  

Zarząd Powiatu dokonał zmiany Uchwały Nr 148/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z 

dnia 17 maja 2019 r. Zmiana dot. upoważnienia Pana Dariusza Makowskiego do 

wystawienia faktur Vat o symbolu SP/IRŚ/ z tytułu sprzedaży towarów i usług w 

zakresie: dzierżawy majątku powiatu oraz dzierżawy obwodów łowieckich. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 631/2021. 



9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym robót na drogach 

powiatowych zamiejskich w 2021 roku.  

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  618/2021 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 14.04.2021 r. w 

sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 r., oraz Uchwały 

Nr  XXV/190/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 r, - Zarząd Powiatu wprowadził 

następujące zmiany: 

- poz. I. Zarządzanie siecią drogową - „wydatki administracyjne”  zwiększenie o 

kwotę: 3 000,00 zł do kwoty: 420 594,00 zł, 

- poz. II.3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie” 

zmniejszenie o kwotę 125 000,00 zł do kwoty ogółem: 675 000,00 zł, 

- poz. II.4. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk – Szydłowo – 

opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek” zwiększenie o 

kwotę: 13 172,00 zł do kwoty: 163 172,00 zł, 

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

km 4+269,00 do km 6+072,20” zmniejszenie o kwotę: 100 000,00 zł  do kwoty: 2 355 

388,98 zł, 

- wprowadzenie nowego zadania w poz. II.14. „Budowa mostu na rzece Seracz w 

Mławie wraz z drogą dojazdową – dokumentacja techniczna” o wartości 200 000,00 zł, 

-  wprowadzenie nowego zadania w poz. II.15. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 

2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w 

miejscowości Wyszyny Kościelne” o wartości 7 300 000,00 zł, 

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

zwiększeniu i wynosi : 49 550 238,99 zł. 

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 575/2021 z dnia 28.01.2021  r. pozostają bez 

zmian. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 632/2021. 

10. Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz zaopiniowanie zadania 

inwestycyjnego 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 projekt decyzji o warunkach zabudowy Wójta Gminy Strzegowo – 

Budowa budynku mieszkalnego, nr ewid. działki 9/4 Augustowo.  

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.): 

- Rozbudowa ulicy Zabrody w Mławie, nr ewid. działki 891/12. 

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

zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku. 

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków 

dotyczących realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – Zarząd Powiatu 

przyznał dotację: 

Zadanie 1: „Prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 

na terenie Powiatu Mławskiego”: 

1.Koło Gospodyń Wiejskich Stare Kosiny, Stare Kosiny 36B, 06-521 Wiśniewo -  

„Weekend dobrego chleba i zdrowego stylu życia” – 1 000,00 zł. 



2.Koło Gospodyń Wiejskich w Wieczfni Kościelnej, 06-513 Wieczfnia Kościelna 96 – 

„Warsztaty zdrowego odżywiania połączone z udzielaniem pierwszej pomocy 

przedmedycznej”  - 1 500,00 zł. 

Zadanie 2: „Promowanie idei i wspieranie działań profilaktycznych i programów 

edukacyjnych służących poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego 

mieszkańców”: 

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

Mława – „Zdrowie i pierwsza pomoc z PCK” – 4 000,00 zł. 

Zadanie 3: „Organizowanie spotkań integracyjnych o zasięgu powiatowym 

promujących zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”: 

1.Koło Gospodyń Wiejskich Stare Kosiny, Stare Kosiny 36B, 06-521 Wiśniewo -  

„Zdrowo jemy i żyjemy” – 1 000,00 zł. 

2.Koło Gospodyń Wiejskich „Na Szpilkach”, Stara Otocznia 17A, 06-521 Wiśniewo – 

„Piknik rodzinny promujący zdrowy tryb życia dla rodzin z terenu Powiatu 

Mławskiego. W zdrowym ciele zdrowy duch, w zdrowej rodzinie szczęście i uśmiech” 

– 2 000,00 zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 633/2021. 

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS nr 1 w Mławie w sprawie przyznania 

dodatkowych środków finansowych w wys. 20 000,00 zł na przeprowadzenie remontu 

pracowni chemicznej.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił rozpatrzyć wniosek w przedmiotowej sprawie 

w terminie późniejszym. 

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS nr 4 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2021 rok.  

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

poinformowała, że Pan Stanisław Matyjasik Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie zwrócił się z 

prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 

2021 rok, polegające na przesunięciu środków finansowych pomiędzy 

poszczególnymi paragrafami w ramach grupy paragrafów w sposób określony 

poniżej: 

- zmniejszenie – 6 000,00 zł 

Dział 801, rozdział 80115 § 4040 – 1 052,08 zł 

Dział 801, rozdział 80120 § 4040 – 3 531,25 zł 

Dział 801, rozdział 80130 § 4040 – 1 416,67 zł 

- zwiększenie – 6 000,00 zł 

Dział 801, rozdział 80115 § 4170 – 1 052,08 zł 

Dział 801, rozdział 80120 § 4170 – 3 531,25 zł 

Dział 801, rozdział 80130 § 4170 – 1 416,67 zł 

Zwiększenie środków finansowych w § 4170 jest niezbędne w celu opłacenia usługi 

informatycznej szkoły. Szkoła ze względu na stały rozwój oraz zwiększające się 

wyposażenie w nowe komputery, laptopy, drukarki itp. sprzęty potrzebuje pomocy                  

i serwisu od wykwalifikowanego informatyka. Zawarcie umowy zlecenia z 

informatykiem zapewni szkole stabilną pracę oraz umożliwi przeprowadzenie 

egzaminów zawodowych.  

Profesjonalnie nadzorowany sprzęt pozwoli w przyszłości zapobiec ewentualnym 

problemom i poprawi lepszą funkcjonalność w/w sprzętów.  

Zarząd Powiatu 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się opowiedział się za 

dokonaniem zmian w planie finansowym jednostki na 2021 rok, o które wnioskuje 

Pan Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie.  

 

 

 



14. Sprawy różne. 

Pani Krystyna Zając – Członek Zarządu poinformowała, że mieszkańcy Prusocina gm. 

Strzegowo zwracają się z prośbą o wybudowanie chodnika przy drodze powiatowej. 

Wójt Gminy Strzegowo deklaruje pomoc finansową na realizację w/w zadania. 

Odnosząc się do powyższej wypowiedzi Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący 

Zarządu Powiatu oznajmił, że z tematem zostanie zapoznany Pan Dyrektor PZD w 

Mławie. Należy przeprowadzić wizję lokalną we wsi Prusocin w celu dokonania oceny 

sytuacji. 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto trzecie posiedzenie Zarządu 

Powiatu. 

 
           
 

                                                                                                Zarządu Powiatu Mławskiego:                                                                                                 
                                                             

                                                                               Jerzy Ryszard Rakowski                  

                                                                               Zbigniew Markiewicz   

                                                                               Jolanta Karpińska   

                                                                               Witold Okumski   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           



Załącznik do Protokołu Nr 103/2021 

z dnia 30.04.2021 r. 

 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2021 roku 

 

Uchwały Zarządu Powiatu objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

 

 

                                                                       Zarządu Powiatu Mławskiego: 

                                                                   Jerzy Ryszard Rakowski  

                                                               Zbigniew Markiewicz   

                                                        Jolanta Karpińska  

                                                      Witold Okumski  

 

 

 

Sporządziła: 

Joanna Marcinkowska  

30.04.2021 r.  

 


