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Protokół Nr 104/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 14.05.2021 r. 
 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto czwarte 

posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego.   

Zarząd Powiatu obradował w trybie stacjonarnym. W posiedzeniu udział wzięli 

członkowie Zarządu Powiatu oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności. 

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 103/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 30.04.2021 r.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Mławie za 2020 r. 

Pani Alicja Świątkowska – Główna Księgowa SPZOZ w Mławie przedstawiła 

sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                

w Mławie za 2020 rok, na które składa się: 

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020r. – 

31.12.2020r.; 

2) Bilans na dzień  31.12.2020r.; 

3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020r. – 31.12.2020r.; 

4) Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 

a wynikiem finansowym brutto; 

5) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2020r. – 

31.12.2020r.; 

6) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020r. – 31.12.2020r.; 

7) Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 2020; 

- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego 

sprawozdania finansowego; 

- Raporty z weryfikacji podpisu elektronicznego. 

Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu poprosił o ustosunkowanie się do 

tabeli dot. zatrudnienia z podziałem na grupy zawodowe. 

Pani Alicja Świątkowska – Główna Księgowa SPZOZ w Mławie poinformowała, że w 

tabeli zawarte są wszystkie informację dot. zatrudnienia z podziałem na grupy 

zawodowe. Ujęto wszystkie ruchy lekarzy (zwalniających się i zatrudniających się z 

różnym stopniem specjalizacji oraz rezydentów).  

Z informacji przedstawionych w tabeli wynika, że w roku sprawozdawczym w 

szpitalu najwięcej zatrudnionych było lekarzy med. z II stop. specjalizacji.  

Zatrudnienie pielęgniarek  (2019r. - 205, 2020r.- 199) i położnych (2019r. - 27, 

2020r.- 25) w roku 2020 spadło. 

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta zapytał: 

- Czy na dzień dzisiejszy szpital posiada należności wymagalne? 

Jednocześnie poprosił o informację na temat wyniku finansowego SPZOZ w Mławie 

na koniec 2019 roku i zobowiązań pracowniczych. 

Pani Alicja Świątkowska – Główna Księgowa SPZOZ w Mławie stwierdziła, że na 

dzień dzisiejszy szpital nie posiada należności wymagalnych.  



Wynik finansowy na koniec 2020 roku =   364 000,00zł. 

Wynik finansowy na koniec 2019 roku = - 541 487,53zł.  

Wynik finansowy na koniec 2018 roku = - 747 000,00zł. 

Wszystkie zobowiązania pracownicze (wyposażenie w odzież ochronną) zostały 

uregulowane.  

Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu powiedziała, że sprawozdanie jest specyficzne,  

ponieważ szpital tak jak niektóre jednostki działały w nadzwyczajnej sytuacji jakim 

jest pandemia COVID-19.  

Czy w sprawozdaniu biegły rewident ujął ile środków finansowych nadzwyczajnych 

wpłynęło do szpitala z tytułu COVID-19?  

Pani Alicja Świątkowska – Główna Księgowa SPZOZ w Mławie stwierdziła, że 

informacja o którą pyta Pani Skarbnik nie została wyszczególniona w sprawozdaniu.  

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta oznajmił, że biegły rewident nie przewiduje 

zagrożeń związanych z bytem SPZOZ w Mławie w przypadku, gdy szpital przystąpi 

do realizacji umowy podpisanej z NFZ i nie będzie sytuacji nadzwyczajnej. Taka 

informacja została przekazana Radzie Społecznej SPZOZ w Mławie i taką  prognozę 

biegły rewident zapisał w sporządzonym sprawozdaniu za 2020 rok.   

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2020 r. i postanowił wnieść 

pod obrady XXVI Sesji.  

5. Podjęcie dwóch uchwał w sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu.   

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdu marki Opel 

Astra przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie prawomocnego 

postanowienia z dnia 24 marca 2021r. Sądu Rejonowego w Mławie, sygn. akt:                  

I Ns 239/20, podejmując uchwałę Nr 634/2021. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdu marki 

Volvo S40 przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie prawomocnego 

postanowienia z dnia 24 marca 2021r. Sądu Rejonowego w Mławie, sygn. akt:                         

I Ns 98/21, podejmując uchwałę Nr 635/2021. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Szreńsk gruntu stanowiącego 

pas drogowy części drogi powiatowej Nr 2334W od drogi 563 – Mostowo – Szreńsk  

na terenie Gminy Szreńsk. 

Zarząd Powiatu oddał  w użyczenie na okres od 14.05.2021 r. do 31.12.2021 r. Gminie 

Szreńsk grunt oznaczony jako działka Nr 61/1 obręb Krzywki Piaski stanowiący pas 

drogowy części drogi powiatowej 2334W od drogi 563 – Mostowo – Szreńsk  w 

miejscowości Krzywki Piaski położony na terenie Gminy Szreńsk. Użyczenie gruntu 

w/w drogi powiatowej  nastąpi w celu realizacji przez Gminę Szreńsk zadania 

polegającego na przebudowie drogi gminnej transportu rolnego na odcinku w 

miejscowościach  Krzywki Piaski i Krzywki Bośki. 

Zasady, terminy, wzajemne zobowiązania dotyczące zakresu prac, odbioru i 

przekazania majątku zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem 

Mławskim - Powiatowym Zarządem Dróg, a Gminą  Szreńsk. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 636/2021. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2020 

rok. 

Zarząd Powiatu przyjął Raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2020 rok i skierował 

pod obrady XXVI Sesji Rady Powiatu Mławskiego celem udzielenia Zarządowi 

Powiatu Mławskiego wotum zaufania. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 637/2021. 

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

2021 r. 



Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 638/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 116.519,27 

zł (per saldo) i dotyczy: 

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 75045 w wysokości 14.555,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań 

związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r. Po stronie 

wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, 

zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 85154 w wysokości 1,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki 

zdrowotnej dla uczniów. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie 

finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 

3. Wniosków Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów z 

porozumień na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 

ogólnej wysokości 105.617,46 zł, w tym z Powiatu Ożarowskiego w wysokości 

105.332,36 zł i z Powiatu Żyrardowskiego w wysokości 285,10 zł. Po stronie 

wydatków dokonuje się zwiększenia środków w planie finansowym Centrum 

Administracyjnego w Kowalewie, zgodnie z zawartymi porozumieniami. 

4. Wniosków Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zmniejszenia dochodów z 

porozumień na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 

ogólnej wysokości 236.692,73 zł, w tym z Powiatu Żuromińskiego w wysokości 

229.837,83 zł, z Powiatu Sierpeckiego w wysokości 6.491,15 zł i z Powiatu 

Legionowskiego w wysokości 363,75 zł. Po stronie wydatków dokonuje się 

zmniejszenia środków w planie finansowym Centrum Administracyjnego w 

Kowalewie, zgodnie z aneksami do zawartych porozumień. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 116.519,27 

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

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w ramach środków własnych w wysokości 

7.717,00 zł, z zakupu materiałów z przeznaczeniem na opłaty i składki oraz pozostałe 

usługi. 

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

Powiatowego w Mławie w wysokości 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług 

pozostałych i koszty postępowania sądowego oraz odszkodowania za grunty. Powyższe 

środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej. 

3. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie w wysokości 37.403,24 zł, z przeznaczeniem na odprawy dla 

pracowników. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy 

emerytalne dla pracowników. 

4. W rozdziale 75421 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług 

pozostałych związanych z zarządzaniem kryzysowym. 

5. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie 

finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 1.200,00 zł, z przeznaczeniem 

na uzupełnienie brakującej kwoty na ubezpieczenie mienia. 



6. W rozdziale 80115 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 53.021,00 zł, w ramach realizowanego 

projektu Erasmus z przeznaczeniem na staże zagraniczne. 

7. W rozdziale 80115 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu 

Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 2.400,00 zł, w ramach realizowanego projektu 

Erasmus+ z przeznaczeniem na wypłatę kieszonkowego dla uczestników wyjazdu. 

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

finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 6.000,00 zł, z przeznaczeniem 

na usługę informatyczną w placówce. 

9. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domów 

Dziecka w Kowalewie w ogólnej wysokości 9.922,53 zł, w ramach wydatków 

bieżących jednostek. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

- Dochody powiatu stanowią kwotę 115.888.175,86 zł 

- Wydatki powiatu stanowią kwotę 131.823.472,32 zł 

- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 15.935.296,46 zł 

- Przychody budżetu stanowią kwotę 18.326.296,46 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. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 639/2021 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2021. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdania 

finansowego powiatu mławskiego za 2020 rok. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 640/2021 w sprawie przekazania Radzie Powiatu 

Mławskiego sprawozdania finansowego powiatu mławskiego za 2020 rok. 

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie dokonania zmian w planie 

finansowym dochodów polegające na wprowadzeniu do planu wydatków w roku 2021 

dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w roku 2020 w kwocie 28 549,07 zł, które 

nie zostały wprowadzone do planu dochodów i wydatków w 2020 roku, a zostały 

odprowadzone na konto Starostwa Powiatowego w Mławie.  

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

poinformowała, że Pan Krzysztof Ługowski – Z-ca Dyrektora Centrum 

Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie 

zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym 

dochodów polegające na wprowadzeniu do planu wydatków w roku 2021 dochodów z 

tytułu otrzymanych darowizn w roku 2020 w kwocie 28 549,07 zł, które nie zostały 

wprowadzone do planu dochodów i wydatków w 2020 roku, a zostały odprowadzone 

na konto Starostwa Powiatowego w Mławie. 

Wskazane wyżej środki zgodnie z wolą darczyńców powinny być przeznaczone na 

potrzeby wychowanków, jednakże z powodu wysokiego kosztu utrzymania 

wychowanka jaki wychodził za rok 2020 zachodzi potrzeba  przeniesienia środków do 

wykorzystania na cele wskazane przez darczyńców do wykorzystania w roku 2021 

zgodnie z ich wolą.  



Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie kwoty 28 549,07 zł do 

planu wydatków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Kowalewie na § 4300. 

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie dokonania zmian w planie 

finansowym dochodów i wydatków w związku z przyjęciem do placówki 6 dzieci z 

powiatu mławskiego w 2021 roku, a planowanym stanem dzieci na 2021 rok. 

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

poinformowała, że Pani Marlena Watemborska – Dyrektor Centrum 

Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie 

zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym 

dochodów i wydatków w sposób następujący: 

- Zwiększenie działu 855, rozdziału 85510, § 3020, § 4010, § 4110, § 4120, § 4170,            

§ 4210, § 4220, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4360, § 4410, § 4440 – 196 328,77 

zł. 

Wprowadzenie powyższych zmian spowodowane jest przyjęciem do placówki 6 

dzieci z powiatu mławskiego w 2021 roku, a planowanym stanem dzieci na 2021 rok. 

W chwili obecnej na listach jest 55 wychowanków, w tym 34 z powiatu mławskiego.  

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie postanowił 

decyzję w przedmiotowej sprawie podjąć w terminie późniejszym.  

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia budżetu jednostki 

w dziale 855 rozdział 85510 § 4270 o kwotę 40 000,00zł w celu przeprowadzenia 

remontu dwóch łazienek w Domu Dziecka nr 3 w części budynku dobudowanego w 

2010 roku. 

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

poinformowała, że Pan Krzysztof Ługowski – Z-ca Dyrektora Centrum 

Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie 

zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zwiększenie budżetu jednostki w dziale 855 

rozdział 85510 § 4270 o kwotę 40 000,00zł w celu przeprowadzenia remontu dwóch 

łazienek w Domu Dziecka nr 3 w części budynku dobudowanego w 2010 roku. 

Od tego czasu nie były wykonywane żadne remonty łazienek, poza drobnymi 

naprawami wykonywanymi we własnym zakresie. W obu łazienkach zawilgoceniu 

ulegają ściany sąsiadujących pokoi. Prawdopodobną przyczyną takiego stanu jest 

przeciek z instalacji wodnej. Remont należałoby wykonać w okresie wakacyjnym, 

kiedy możliwe jest wyłączenie Domu z użytkowania ze względu na zmniejszoną liczbę 

dzieci przebywających w placówce.  

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie postanowił 

decyzję w przedmiotowej sprawie podjąć w terminie późniejszym. 

14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie w sprawie zagwarantowania 

środków finansowych w wys. 3 500,00 zł na pokrycie wkładu własnego w ramach 

Rządowego Programu „Aktywna Tablica”, przeznaczonego na potrzeby Branżowej 

Szkoły I Stopnia Nr 3, w ramach którego planuje się doposażyć dwie pracownie 

szkolne w monitory dotykowe o przekątnej 65”. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Stefana 

Wojnarowskiego – Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie w przedmiotowej sprawie. Źródłem 

pokrycia będą środki pochodzące ze składek ZUS – oświata.  

15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie w sprawie zagwarantowania 

środków finansowych w wys. 3 500,00 zł na pokrycie wkładu własnego w ramach 

Rządowego Programu „Aktywna Tablica”, przeznaczonego na potrzeby Technikum                                                     

Nr 3, w ramach którego planuje się doposażyć dwie pracownie szkolne w monitory 

dotykowe o przekątnej 65”. 



Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Stefana 

Wojnarowskiego – Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie w przedmiotowej sprawie. Źródłem 

pokrycia będą środki pochodzące  ze składek ZUS – oświata.  

16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie w sprawie zagwarantowania 

środków finansowych w wys. 3 500,00 zł na pokrycie wkładu własnego w ramach 

Rządowego Programu „Aktywna Tablica”, przeznaczonego na potrzeby III Liceum 

Ogólnokształcącego, w ramach którego planuje się doposażyć dwie pracownie szkolne 

w monitory dotykowe o przekątnej 65”. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Stefana 

Wojnarowskiego – Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie w przedmiotowej sprawie. Źródłem 

pokrycia będą środki pochodzące ze składek ZUS – oświata.  

17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Technikum Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w 

Mławie w sprawie zagwarantowania środków finansowych w wys. 3 500,00 zł na 

pokrycie wkładu własnego w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica”,                   

w ramach którego planuje się zakup dwóch monitorów dotykowych o przekątnej 65”.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Anety Zawadzkiej  – 

Dyrektora Technikum Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Mławie w przedmiotowej 

sprawie. Źródłem pokrycia będą środki pochodzące  ze składek ZUS – oświata.  

18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 im. Antoniny 

Mrozowskiej w Mławie w sprawie zagwarantowania środków finansowych w wys.               

3 500,00 zł na pokrycie wkładu własnego w ramach Rządowego Programu „Aktywna 

Tablica”, w ramach którego planuje się zakup dwóch monitorów dotykowych o 

przekątnej 65”.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Anety Zawadzkiej  – 

Dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Mławie w 

przedmiotowej sprawie. Źródłem pokrycia będą środki pochodzące ze składek ZUS – 

oświata.  

19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie w sprawie zagwarantowania 

środków finansowych w łącznej wys. 7 000,00 zł na pokrycie wkładu własnego w 

ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” z następującym podziałem na typy 

szkół: dla Technikum Nr 1 w Mławie - 3 500,00 zł; dla Branżowej Szkoły I stopnia            

Nr 1 w Mławie - 3 500,00 zł.  

Maksymalna wartość dofinansowania na typ szkoły to 14 000,00 zł, przy wkładzie 

własnym w wys. 3 500,00 zł, łącznie daje to kwotę 17 500,00 zł. Szkoła planuje złożyć 

dwa wnioski (wnioskowana kwota – 28 000,00 zł). Wartość projektu dla ZS Nr 1 w 

Mławie będzie wynosiła 35 000,00 zł.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Urszuli Makowskiej 

– Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie w przedmiotowej sprawie. Źródłem pokrycia będą 

środki pochodzące ze składek ZUS – oświata.  

20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora  SOSW w Mławie w sprawie zagwarantowania 

środków finansowych w wys. 3 500,00 zł na pokrycie wkładu własnego w ramach 

Rządowego Programu „Aktywna Tablica”, w ramach którego planuje się zakup dwóch 

tablic interaktywnych oraz dwóch projektorów multimedialnych.  

Szkoła planuje złożyć wniosek dla Szkoły Branżowej I stopnia Specjalnej. Wymagany 

jest wkład własny w wys. 20% od wartości zadania.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Marii Magdaleny 

Kozakiewicz  – Dyrektora SOSW w Mławie w przedmiotowej sprawie. Źródłem 

pokrycia będą środki pochodzące z ZUS – oświata. 

21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora  I LO w Mławie w sprawie zagwarantowania 

środków finansowych w wys. 3 500,00 zł na pokrycie wkładu własnego w ramach 

Rządowego Programu „Aktywna Tablica”.  



Maksymalna kwota dofinansowania dla szkoły to 14 000,00 zł, przy wkładzie własnym 

w wys. 3 500,00 zł. Całkowita wartość zadania to 17 500,00 zł.   

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Marka 

Kiełbińskiego  – Dyrektora I LO w Mławie w przedmiotowej sprawie. Źródłem 

pokrycia będą środki pochodzące ze składek ZUS – oświata.  

22. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora  ZS Nr 4 w Mławie w sprawie zagwarantowania 

środków finansowych w łącznej wys.  7 000,00 zł na pokrycie wkładu własnego w 

ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” w ramach, którego planuje się  m.in. 

zakup tablic interaktywnych, projektorów, z następującym podziałem na typy szkół: 

dla II Liceum Ogólnokształcącego w Mławie - 3 500,00 zł; dla Technikum Nr 4 w 

Mławie - 3 500,00 zł.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Stanisława 

Matyjasika – Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie w przedmiotowej sprawie. Źródłem 

pokrycia będą środki pochodzące  ze składek ZUS – oświata.  

23. Rozpatrzenie wniosku  ks. Zbigniewa Olszewskiego – Proboszcza Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Niedzborzu w sprawie udziału w kosztach 

wykonania prac restauratorskich i konserwatorskich w celu przywrócenia świetności 

zabytku - budynku plebanii. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie postanowił rozpatrzyć wniosek                                

w przedmiotowej sprawie w terminie późniejszym. 

24. Spotkanie z Wójtem Gminy Radzanów w sprawie dofinansowania zadania                         

pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów Drzazga wraz z mostem                         

o JNI 01005659 na rzece Wkrze” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że w dniu 10 sierpnia 

2020 roku powiat mławski złożył wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

o dofinasowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów 

Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkrze” realizowanego w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Złożony wniosek został zaktualizowany w dniu 

7 października 202 roku w zakresie kosztów związanych z budową parkingu.  

W dniu 12 kwietnia 2021 roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań do 

dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwanego dawniej 

Funduszem Dróg Samorządowych. Na zatwierdzonej liście podstawowej znalazło się 

przedmiotowe zadanie. Koszt całkowity wnioskowanego zadania wynosi 

14 358 640,62zł, w tym 150 000,00 koszty niekwalifikowane.  

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022. 

W ramach RFRD powiat otrzymał dofinansowanie w wys. 4 900 000,00 zł na rok 2021 

i 5 046 048,43 na 2022 rok wydatków kwalifikowanych.  

Udział własny powiatu mławskiego w wydatkach kwalifikowanych wynosi 

2 100 000,00 zł i 150 000,00 zł koszty niekwalifikowane w roku 2021 i 2 162 592,19 zł 

w 2022 roku.  

W ramach udziału własnego planowano 50% udział Gminy Radzanów w kwocie 

1 050 000,00 zł na rok 2021 i w kwocie 1 081 206,31 zł na rok 2022. 

Pan Przemysław Pakuszewski - Wójt Gminy Radzanów, powiedział, że z budżetu 

gminy nie może przeznaczyć kwoty ponad 2 000 000,00zł na w/w inwestycję z uwagi 

na ograniczone możliwości finansowe.  

Gmina nie może sobie pozwolić na tak duże obciążenie finansowe, ponieważ realizuje 

swoje przedsięwzięcia i spłaca kredyt (rata kredytu - 450 000,00 zł). Zwrócił uwagę, że 

gmina jest niewielka pod względem liczebności mieszkańców a dochody, które nie są 

duże, obecnie się zmniejszyły w związku z ptasią grypą. 

 



Pan Wójt Gminy Radzanów zaproponował udział samorządu gminnego w realizacji 

w/w inwestycji w wys. 1 000 000,00 zł: 

- 2022 rok  - 500 000,00 zł; 

- 2023 rok -  500 000,00 zł. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że radni 

powiatowi ustalili zasady udziału samorządów gminnych przy realizacji inwestycji 

powiatowych na terenie gmin. Zasady o których mowa są wdrożone i respektowane. 

Ponadto zauważył, że propozycja Wójta Gminy Radzanów dot. lat 2022 i 2023, 

natomiast wykonanie inwestycji zaplanowane jest na lata 2021 i 2022. 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu zwracając się do Pana Przemysława 

Pakuszewskiego - Wójta Gminy Radzanów poprosiła o korektę w związku ze zmianą 

warunków realizacji inwestycji dot. okresu realizacji, który przypada na lata 2021-

2022. 

Pan Przemysław Pakuszewski - Wójt Gminy Radzanów oznajmił, iż na tą chwilę 

trudno jest mu się odnieść do tematu, ponieważ możliwość udziału gminy w roku 2021 

nie była konsultowana z Panią Skarbnik Gminy.  

Pani Jolanta Karpińska – Członek Zarządu uważa, że środki, które gmina planuje 

przeznaczyć na przedmiotową inwestycję są za małe. Kwota udziału gminy powinna 

wynosić co najmniej 10% wartości kosztorysowej inwestycji.  

Pan Witold Okumski – Członek Zarząd Powiatu uważa, że powiat powinien dążyć do 

zrównoważonego rozwoju wszystkich gmin. Przy realizacji inwestycji powiatowych z 

udziałem gmin należy brać pod uwagę możliwości finansowe poszczególnych gmin, 

stosując zasadę partnerstwa. 

Pan Przemysław Pakuszewski - Wójt Gminy Radzanów odniósł się do tematu 

związanego z wystąpieniem ptasiej grypy. Najwięcej ognisk tej choroby odnotowano w 

powiecie żuromińskim i powiecie mławskim. Sytuacja jest bardzo trudna, brakuje 

miejsc do utylizacji. Na terenie Gminy Radzanów brak jest gruntów, które mogłyby 

być przeznaczone na grzebowiska zwierząt padłych wskutek wysoce zjadliwej grypy 

ptaków. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił informację na 

temat ilości działek zajętych pod  fermy drobiu na terenie powiatu: Gmina Radzanów 

(114 działek), Gmina Szreńsk (73 działki), Gmina Wiśniewo (69 działki), Gmina 

Strzegowo (40 działki), Gmina Stupsk (25 działki), Gmina Wieczfnia Kościelna (16 

działek), Gmina Lipowiec Kościelny (8 działek), Gmina Dzierzgowo (1 działka). 

Zwrócił uwagę, że wielu hodowców drobiu posiada znaczne niezagospodarowane 

areały ziemi, które po zastosowaniu szczególnych przepisów  i uproszczonych 

procedur m. in środowiskowych mogłyby posłużyć jako grzebowiska.  

Szybka utylizacja padłego drobiu jest ważna z punktu widzenia ograniczenia 

rozprzestrzeniania się grypy ptaków, a co za tym idzie zminimalizowania strat 

poniesionych przez hodowców. 

Pan Przemysław Pakuszewski - Wójt Gminy Radzanów poinformował, że z rozmów 

przeprowadzonych z właścicielami największych ferm  drobiu  znajdujących się na 

terenie Gminy Radzanów wynika, że złożenie padliny w tak małej gminie niesie za 

sobą duże zagrożenie. 

Pan Witold Okumski – Członek Zarząd Powiatu oznajmił, że na terenie Gminy 

Radzanów jest zlokalizowany zakład utylizacyjny. Czy właściciel tego zakładu ubiega 

się o zgodę na utylizację drobiu?   

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu stwierdził, że właściciel  

zakładu utylizacyjnego w Radzanowie wystąpił do Powiatowego Lekarza Weterynarii 

o zgodę na prowadzenie częściowej utylizacji drobiu. Niestety takiej zgody nie 

otrzymał, ponieważ przepisy na to nie pozwalają.  

 



25. Sprawy różne.   

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto czwarte posiedzenie Zarządu 

Powiatu. 

 

                                                                                                Zarządu Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                             

                                                                               Jerzy Ryszard Rakowski                    

                                                                               Zbigniew Markiewicz          

                                                                               Jolanta Karpińska       

                                                                               Witold Okumski  

                                                                               Krystyna Zając     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          



Załącznik do Protokołu Nr 104/2021 

z dnia 14.05.2021 r. 

 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 14 maja 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  

 

 

 

          Sporządziła: 

Joanna Marcinkowska  

17.05.2021 r.  

 


