
Br. 0022.12.2021                                      

 

Protokół Nr 105/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 21.05.2021 r. 
 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto piąte 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. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczącego Zarządu Powiatu zgłosił wprowadzenie do 

porządku obrad dwóch punktów: 

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie przesunięcia środków 

w planie finansowym na 2021 rok w związku z zatrudnieniem firmy zewnętrznej, 

sprzątającej pomieszczenia biurowe w jednostce.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania 

nieobecnego dyrektora Zespołu Szkół nr4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r . 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad wraz ze zmianami.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 104/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 14.05.2021 r.  

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

2021 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 641/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 4.850,00 zł i 

dotyczy: 

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 75411 w wysokości 4.850,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku na 

zagospodarowanie oraz na wydatki bieżące. Po stronie wydatków następuje 

zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z 

podjętą decyzją Wojewody. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 4.850,00 zł 

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

1. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 1.000,00 zł, 

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w ramach zadań z zakresu administracji 

rządowej. 

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

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 25.000,00 zł, z 

przeznaczeniem na wydatki bieżące, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 

3. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Centrum 

Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie 

w wysokości 85.696,11 zł, w ramach wydatków bieżących z porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

- Dochody powiatu stanowią kwotę 115.893.025,86 zł 

- Wydatki powiatu stanowią kwotę 131.828.322,32 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. 

5. 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 642/2021 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2021. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały i postanowił wnieść pod 

obrady XXVI Sesji.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały i postanowił wnieść pod 

obrady XXVI Sesji. 

8. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna dot. opracowania 

dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2305W. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczącego Zarządu Powiatu poinformował, że Pan 

Mariusz Gębala - Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zwrócił się do Zarządu Powiatu                  

z prośbą o opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej  

Nr 2305W.  

Parametry techniczne oraz stan nawierzchni drogi nie zapewniają bezpieczeństwa 

podróżnym jak również mieszkańcom miejscowości. Brak jest chodników na 

znacznym odcinku drogi.  

Samorząd Gminy Wieczfnia Kościelna deklaruje wsparcie finansowe przy 

opracowaniu dokumentacji oraz przy realizacji przedsięwzięcia.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za wykonaniem dokumentacji 

projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2305W.  

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie wprowadzenia do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu                  

z prośbą o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez jednostkę w roku 2021 

z terminem realizacji w roku 2022 i wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od 

drogi autobusowej SA1 do węzła Mława Północ”. 

Wartość zadania 100 000,00 zł, w tym środki własne Powiatu Mławskiego – 50 000,00 

zł, środki Gminy Wieczfnia Kościelna – 50 000,00 zł.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej 

sprawie. Źródło pokrycia Zarząd Powiatu wskaże w terminie późniejszym. 

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie przyznania dodatkowych 

środków finansowych w wys. 720 000,00 zł na odnowę nawierzchni na odcinkach dróg 

powiatowych Nr 2339W i Nr 2338W. 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu                     

z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wys. 720 000,00 zł na 

odnowę nawierzchni na odcinkach dróg powiatowych: 

- droga powiatowa nr 2339W Wróblewo – Bońkowo Kościelne – 400 000,00 zł 

(podwójne powierzchniowe utrwalenie, wykonanie nakładki na odcinku 0,5 km); 



- droga powiatowa Nr 2338W Drzazga – Luszewo – 320 000,00 zł (podwójne 

powierzchniowe utrwalenie, wykonanie nakładki na 2 odcinkach po 150m). 

Niniejszy wniosek Pan Dyrektor PZD w Mławie zgłosił zgodnie z ustaleniami 

Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg w dniu                         

23 kwietnia 2021 roku. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu stwierdził, że istnieje 

potrzeba  wykonania odnowy nawierzchni na odcinkach dróg powiatowych Nr 2339W 

i  Nr 2338W. Niemniej jednak zwrócił uwagę, że dróg o podobnym standardzie                   

w powiecie mławskim jest więcej.  

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu oznajmiła, że zmniejszyła się ilość dróg 

powiatowych w powiecie mławskim, a co za tym idzie ilość środków finansowych, 

które powiat otrzymuje na drogi.   

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił decyzję w przedmiotowej sprawie podjąć w 

terminie późniejszym. 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie zgłosił potrzebę dokonania 

aktualizacji dokumentacji ul. Granicznej i ul. Brukowej w Mławie.  

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie przesunięcia środków w 

planie finansowym na 2021 rok w związku z zatrudnieniem firmy zewnętrznej, 

sprzątającej pomieszczenia biurowe w jednostce. 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu                   

z prośbą o przesunięcie środków w planie finansowym na 2021 rok w związku                        

z zatrudnieniem firmy zewnętrznej sprzątającej pomieszczenia biurowe w jednostce. 

Firma została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego a koszt na to zadanie w roku 

2021 wynosi 19 200,00 zł. (§ 4300). 

Środki jakie jednostka ma przeznaczone dla zadania zarządzanie siecią drogową                         

w § 4170 są niewystarczające, dlatego wnioskuje o pokrycie wydatku ze środków 

bieżącego utrzymania dróg § 4300 w wys. 16 000,00 zł. 

Zmiany w paragrafach: 

- zmniejszenie § 4170 o kwotę 3 200,00 zł 

- zwiększenie § 4300 o kwotę 3 200,00 zł. 

Zmiany w zadaniach: 

- zmniejszenie: bieżące utrzymanie dróg - 16 000,00 zł 

- zwiększenie: zarządzanie siecią drogową - 16 000,00 zł 

Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że w roku bieżącym spodziewa się  nadwyżki 

dochodów, które winny zasilić bieżące utrzymanie.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywie ustosunkował się do wniosku Pana Dyrektora 

PZD w Mławie w przedmiotowej sprawie.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego 

Zarządu Dróg w Mławie do reprezentowania Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w 

zakresie realizacji zadania  inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2322W 

poprzez budowę parkingu przy ul. Handlowej w miejscowości Konopki”  do: 

1) reprezentowania Zarządu Powiatu Mławskiego przed organami administracji 

państwowej i samorządowej, organami ochrony środowiska, Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w procesie uzyskania decyzji 

administracyjnych o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych, 

uzgodnień, pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami, 

2) składania w imieniu Zarządu Powiatu Mławskiego oświadczeń woli wymaganych 

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

nieruchomością na cele budowlane niezbędnych  do realizacji przedmiotowego 

zadania,  

3) odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej poprzez protokół zdawczo – 

odbiorczy.  



W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 643/2021. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i 

przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację 

zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek 

organizacyjnych Powiatu Mławskiego. Budowa instalacji  obejmuje: budynki (I LO, 

ZS NR 1, ZS NR 2, ZS NR 3, ZS NR 4, Centrum Administracyjne do Obsługi 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 

Bursa Szkolna, Mławska Hala Sportowa)”. 

Zarząd Powiatu powołał Komisję Przetargową do przygotowania i prowadzenia 

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa 

instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych Powiatu 

Mławskiego. Budowa instalacji  obejmuje: budynki (I LO, ZS NR 1, ZS NR 2, ZS NR 

3, ZS NR 4, Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Bursa Szkolna, 

Mławska Hala Sportowa)” w następującym składzie: 

Zbigniew Markiewicz - Przewodniczący Komisji 

Dariusz Makowski - Członek Komisji 

Agnieszka Araszkiewicz - Członek Komisji 

Jarosław Kucki - Członek Komisji 

Jolanta Gołębiewska - Sekretarz Komisji 

Komisja działa w oparciu o Regulamin Pracy Komisji ustalony Zarządzeniem  Starosty 

Mławskiego. 

Ponadto upoważnił Przewodniczącego Zarządu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 644/2021. 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym i merytorycznym  

jest Dyrektor Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska. 

14. Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy.  

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekty decyzji o warunkach zabudowy Wójta 

Gminy Strzegowo: 

1) Podniesienie i rekonstrukcja dachu budynku gospodarczego wraz z dobudową 

klatki schodowej, nr ewid. działki 323 Giżynek; 

2) Budowa farmy fotowoltaicznej, nr ewid. działki 169 Giżynek; 

3) Budowa farmy fotowoltaicznej, nr ewid. działki 174 Giżynek; 

15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie w sprawie dokonania zmian w 

planie finansowym jednostki na 2021 rok. 

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

Pani Urszula Makowska – Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie zwróciła się do Zarządu 

Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2021 rok 

pomiędzy paragrafami w ramach grupy paragrafów w sposób następujący: 

- Zmniejszenie – 8 612,28 zł 

Dział 801, rozdział: 80115 § 4040,   

Dział 801, rozdział 80117 § 4040, 

Dział 801, rozdział 80130 § 4040 

- Zwiększenie – 8 612,28 zł 

Dział 801, rozdział: 80115 § 4210,   

Dział 801, rozdział 80117 § 4210,   

Dział 801, rozdział 80130 § 4210. 

Wprowadzenie powyższych zmian jest związane z przeprowadzonym generalnym 

remontem w pracowni chemicznej (wymiana podłóg, likwidacja zlewów, malowanie).  

W/w środki jednostka planuje przeznaczyć na zakup wyposażenia pracowni 

(wideoprojektor, komputer, stoły, krzesła, biurko, szafa, tablica). 



Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem jednogłośnie postanowił decyzję w 

przedmiotowej sprawie podjąć w terminie późniejszym.  

16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie w sprawie przyznania 

dodatkowych środków finansowych w wys. 20 670,00 zł na wypłatę odprawy dla 

nauczyciela.  

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

Stanisław Matyjasik  – Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z 

prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wys. 20 670,00 zł na 

wypłatę odprawy dla nauczyciela. 

Na podstawie art. 20KN zostanie rozwiązany w sierpniu br. stosunek pracy z 

nauczycielem jednostki zawarty na podstawie mianowania. Przyczyną wypowiedzenia 

stosunku pracy są zmiany organizacyjne, wynikające ze zmniejszenia liczby oddziałów 

w szkole, uniemożliwiające dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.                  

Wobec zaistniałej sytuacji należy zastosować przepis art. 20KN, a co za tym idzie 

wypłacić należną odprawę w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego pracownika. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej 

sprawie. Źródłem pokrycia będzie rezerwa celowa – odprawy.  

17. 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 jednogłośnie negatywnie rozpatrzył wniosek ks. Zbigniewa 

Olszewskiego – Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w 

Niedzborzu. Na obecną chwilę powiat nie ma możliwości prawnej udzielenia 

dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich w celu przywrócenia 

świetności zabytku - budynku plebanii.  

Zasady udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 

lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru określa ustawa o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania nieobecnego 

dyrektora Zespołu Szkół nr4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r . 

Zarząd Powiatu wyznaczył Panią Marlenę Maćkowską  nauczyciela w Zespole Szkół 

Nr 4  im. Obrońców Mławy z Września 1939r. w Mławie, do zastępowania dyrektora 

tej szkoły, podczas każdej jego nieobecności. 

Zastępstwa udziela się na czas określony tj. od dnia 21 maja 2021r. do dnia 26 maja 

2021r. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 645/2021. 

19. Rozpatrzenie wniosku Sekretarza Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie 

finansowym na 2021 r. polegających na przeniesieniu środków w wys. 60 864,00 zł  

z rezerwy celowej na odprawy emerytalne.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Edyty Wild – 

Sekretarz Powiatu w przedmiotowej sprawie.  

20. Sprawy różne.   

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za złożeniem wniosku o udział w 

projekcie pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do 

nauczania zdalnego” w 2021 r. Wsparciem w ramach Projektu zostanie objęte I Liceum 

Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie.  
Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska poinformował, 

że została dokonana kalkulacja dot. wykonania nowej kanalizacji deszczowej, 

ogrodzenia oraz parkingu dla pracowników Wydziału Komunikacji oraz Wydziału 

Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie przy                   

ul. Wyspiańskiego 9 w Mławie. 



 

Koszt wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco: 

- wykonanie nowej kanalizacji od strony południowej (78 000,00 zł) i północnej 

(90 000,00 zł) – 168 000,00 zł,  

- wykonanie ogrodzenia (127,50mb) – 120 000,00 zł,  

- wykonanie parkingu (350m
2
) – 53 000,00 zł,  

- opracowanie dokumentacji sanitarnej i drogowej – 10 000,00 zł.  

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Zarząd 

Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 720/2021 z dnia 11 maja 2021 roku, 

przyznał dotację w wys. 100 000,00 zł ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 2314W Dębsk – Kitki – Szumsk na odcinku od km 2+995,00 do 

km 3+660,00”. 

Ponadto oznajmił, iż coraz więcej dzieci z powiatu mławskiego przybywa w Domach 

Dziecka w Kowalewie, zatem struktura wypracowania dochodów się zmienia poprzez 

ich zmniejszenie.  

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto piąte posiedzenie Zarządu 

Powiatu. 

 

 

                                                                                                Zarządu Powiatu Mławskiego:                                                                                                 
                                                             

                                                                                  Jerzy Ryszard Rakowski                

                                                                               Zbigniew Markiewicz         

                                                                               Jolanta Karpińska   

                                                                               Witold Okumski      

                                                                               Krystyna Zając      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

Załącznik do Protokołu Nr 105/2021 

z dnia 21.05.2021 r. 

 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 21 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  

24.05.2021 r.  

 


