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Protokół Nr 107/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 9 czerwca 2021 roku 
 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto siódme 

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 dodatkowego punktu: 

20. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Wiśniewo w sprawie dofinansowania budowy 

pomnika Księdza Władysława Skierkowskiego.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad przedstawiony przez 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu wraz ze zmianą.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 106/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 28.05.2021 r.  

4. Informacja na temat bieżącej działalności SPZOZ w Mławie. Omówienie wniosków 

złożonych do budżetu powiatu mławskiego.  

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie poinformował, że zwiększył się 

zakres świadczonych usług medycznych w mławskim szpitalu. Na początku 2021 roku 

została zlikwidowana pralnia. Koszty związane z usługami pralniczymi, które szpital 

ponosił w ubiegłym roku wynosiły 58 000,00 zł miesięcznie. Od nowego roku usługa 

pralnicza jest świadczona przez firmę zewnętrzną. Przy obecnej organizacji faktury za 

przedmiotową usługę kształtują się na poziomie 41 000,00 zł – 51 000,00 zł 

miesięcznie.  

W ostatnim czasie z mławskiego szpitala odeszło 3 lekarzy z Oddziału 

Ginekologiczno-Położniczego. Podjęte zostały działania w kierunku uzupełnienia 

kadry lekarskiej.  

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczącego Zarządu Powiatu zapytał o powód odejścia 

lekarzy z SPZOZ w Mławie. 

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie stwierdził, że podczas rozmów z 

lekarzami nie usłyszał odpowiedzi dot. powodu ich odejścia.  

W SPZOZ w Mławie zatrudnionych jest 79 lekarzy - w ramach umowy o pracę 28 i w 

ramach kontraktu 51.  

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu powiedział, że szpital jest szczególnym 

miejscem pracy, gdzie zasoby ludzkie są ważne. Kadra zróżnicowana wiekowo, która 

jest etatowo na stałe związana ze szpitalem ma kluczowe znaczenie dla jego 

przyszłości.  Niedobór personelu medycznego, może skutkować m.in. obniżeniem 

jakości i dostępności usług medycznych. Należy przyłożyć wiele wysiłku, żeby 

zatrzymać pracujący personel medyczny w szpitalu i zatrudnić młodych lekarzy. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczącego Zarządu Powiatu powiedział, że Zarządowi 

zależy na tym, żeby szpital funkcjonował dobrze z korzyścią dla pacjentów.  

Należy zastanowić się nad możliwością zorganizowania spotkania z lekarzami.  



Zarząd Powiatu Mławskiego zobowiązał Pana Dyrektor SPZOZ w Mławie do 

przygotowania na piśmie i przedstawienia na jednym z kolejnych posiedzeń               

informacji dot. odejścia i zatrudnienia lekarzy w SPZOZ w Mławie uwzględniając 

przesunięcia np. z umowy o pracę na kontrakt.  

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Pan 

Dyrektor SPZOZ w Mławie złożył wniosek w sprawie przyznania dofinansowania w 

wys. 2 000 000,00 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego i remontowego, w tym: 

1) Opracowanie dokumentacji: Program rozwoju strukturalno – budowlanego SPZOZ 

Mława – kwota 60 000zł. 

2) Opracowanie dokumentacji: Program funkcjonalno – użytkowy dla budynku 

Szpitalny Oddział Ratunkowy – kwota 15 000,00zł. 

3) Opracowanie dokumentacji: Program funkcjonalno – użytkowy dla budynku 

przychodni i pracowni specjalistycznych, kwota –  20 000,00zł. 

4) Modernizacja budynku przychodni i poradni specjalistycznych, kwota 1 114 

960,00zł. 

5) Zakup sprzętu medycznego: 

- urządzenie do wykonywania ECPW, kwota – 150 000,00zł. 

- łóżka szpitalne, kwota – 504 000,00zł. 

- kardiomonitor z modułem transportowym, kwota – 41 040,00zł. 

6) Szafki ubraniowe dla pielęgniarek i położnych, kwota – 70 000,00zł. 

7) Centrala telefoniczna, kwota – 25 000,00zł. 

Zarząd Powiatu postanowił odnieść się do przedmiotowego wniosku w punkcie 5 

porządku obrad. 

5. Rozpatrzenie wniosków jednostek organizacyjnych powiatu w sprawie przyznania 

dodatkowych środków finansowych na 2021 rok. Przedstawienie możliwości 

przeznaczenia środków finansowych na złożone wnioski.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią wniosków jednostek organizacyjnych powiatu, 

które wpłynęły o dodatkowe środki finansowe i zostały odłożone do późniejszego 

rozpatrzenia. 

Po przeanalizowaniu i dyskusji Zarząd Powiatu uznał, że na chwilę obecną 

dofinansowaniem należy objąć następujące wnioski: 

1) Dyrektora Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Kowalewie.  Kwota dofinansowania - 40 000,00                               

z przeznaczeniem na wykonanie gruntownego remontu łazienek w Domu Dziecka 

nr 3 w Kowalewie. Kwota dofinansowania - 40 000,00 zł. Źródłem pokrycia będzie 

rezerwa celowa – piecza zastępcza. 

2) Dyrektora Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Kowalewie w związku z przyjęciem 6 dzieci z powiatu 

mławskiego. Obecnie w Domach Dziecka w Kowalewie przebywa 55 dzieci z 

czego 34 to dzieci z powiatu mławskiego. Kwota dofinansowania -128 617,77 zł. 

Źródłem pokrycia będzie rezerwa celowa – piecza zastępcza. 

3) Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie: 

a) Kwota dofinansowania 60 000,00zł na Opracowanie dokumentacji: Program 

rozwoju strukturalno – budowlanego  SPZOZ Mława; 

b) Kwota dofinansowania 15 000,00zł na Opracowanie dokumentacji: Program 

funkcjonalno – użytkowy dla budynku Szpitalny Oddział Ratunkowy.  

c) Kwota dofinansowania 20 000,00zł na Opracowanie dokumentacji: Program 

funkcjonalno – użytkowy dla budynku przychodni i pracowni 

specjalistycznych. 



d) Kwota dofinansowania 41 040,00zł - Zakup sprzętu medycznego: 

kardiomonitor z modułem transportowym. 

      Źródłem pokrycia będą wolne środki.  

4) Dyrektora Zespół Szkół nr 1 w Mławie - Zmiana w planie finansowym na kwotę                 

8 612,28 zł (z trzynastek na zakupy). Powyższe przesunięcie jest związane                            

z wyposażeniem pracowni: wideoprojektor, komputer, ławki, krzesła, biurko, szafa, 

tablica, itp. 

5) Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie.  Kwota dofinansowania -                   

560 000,00 zł na położenie nakładki z destruktu pozyskanego z trasy nr 7 w ilości  

7 000 ton na drodze powiatowej nr 2341W Miączyn Mały – Radzimowice. 

Źródłem pokrycia będą wolne środki. 

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

2021 r. 

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 647/2021 w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 37.600,00 zł 

i dotyczy: 

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 75411 w wysokości 9.050,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku na 

zagospodarowanie dla funkcjonariusza. 

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. 

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 85141 w wysokości 17.000,00 zł na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych 

z przeznaczeniem na zakup i instalację urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej 

łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych. Po stronie 

wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie na zadania inwestycyjne z zakresu dotacji na zadania własne, 

zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 85203 w wysokości 11.550,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 

bieżącej działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Po 

stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym 

Środowiskowego Domu Samopomocy 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 37.600,00 

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

1. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 300,00 zł, z 

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

rządowej. 

2. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie w wysokości 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie 

składek oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. 

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

Powiatowego w Mławie w wysokości 60.864,00 zł, z przeznaczeniem na odprawę dla 

pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy 

emerytalne dla pracowników. 



4. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie 

finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 20.160,00 zł, z 

przeznaczeniem na odprawę dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z 

rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników. 

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

Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 225,00 zł, w ramach realizowanego projektu 

Erasmus+ z przeznaczeniem na koszty pobytu uczestników i opiekunów wyjazdu do 

Grecji. 

6. W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w wysokości 1.000,00 zł, z 

przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników, w ramach zadań z zakresu 

administracji rządowej. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

- Dochody powiatu stanowią kwotę 118.848.418,95 zł 

- Wydatki powiatu stanowią kwotę 134.512.264,48 zł 

- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 15.663.845,53 zł 

- Przychody budżetu stanowią kwotę 18.054.845,53 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. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji                          

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

rok 2021. 

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 648/2021 w sprawie przekazania 

jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i 

wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2021. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Mławie na 2021 rok. 

Pani Barbara Brzozowska – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie 

poinformowała, że Plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie na 

2021 rok, został opracowany w uzgodnieniu z Wojewodą i zaakceptowany przez 

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu  Wojewódzkiego w Warszawie.  

Przedstawiła Plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie na 2021 rok 

na który składają się następujące załączniki: 

1. Ramowy harmonogram pracy z uczestnikami ŚDS w Mławie. 

2. Harmonogram zajęć i treningów prowadzonych w ŚDS w Mławie w 2021 roku. 

3. Szczegółowy harmonogram zajęć i treningów prowadzonych w ŚDS w Mławie w 

2021 roku. 

Zarząd Powiatu Mławskiego zatwierdził Planu pracy Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Mławie na 2021 rok, podejmując uchwałę Nr 649/2021. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Mławie. 

Pani Barbara Brzozowska – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie 

poinformowała, że Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Mławie, został opracowany w uzgodnieniu z Wojewodą i zaakceptowany przez 

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu  Wojewódzkiego w Warszawie.  

Przedstawiła Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie 

zawierający następujące informacje: 



1. Organizacja i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie. 

2. Cele i funkcjonowanie jednostki. 

3. Metody i formy pracy. 

4. Przewidywane efekty pracy. 

5. Przyjęte kierunki dalszego rozwoju. 

Zarząd Powiatu Mławskiego zatwierdził Program działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Mławie, podejmując uchwałę Nr 650/2021. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości 

położonej w Mławie przy ulicy Lelewela przez Bursę Szkolną w Mławie. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczącego Zarządu Powiatu poinformował, że wpłynął 

wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie - jednostki organizacyjnej Powiatu 

Mławskiego, o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy najmu dachu Bursy Szkolnej 

w Mławie pod antenę telefonii komórkowej operatora On Tower Poland sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, na okres 3 lat. 

Zgodnie z art.43 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.) jednostka 

organizacja będąca trwałym zarządcą nieruchomości ma prawo do oddania 

nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy 

niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem 

właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas 

oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż 

czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w 

przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne 

umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

Zarząd Powiatu Mławskiego wyraził zgodę na najem części nieruchomości, 

stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, będącej przedmiotem trwałego zarządu 

ustanowionego na rzecz Bursy Szkolnej w Mławie, położonej w Mławie przy ulicy 

Lelewela, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu numer 4067/2 o 

powierzchni 0,9321 ha, z dotychczasowym najemcą spółką pod firmą: On Tower 

Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  

Przedmiotem umowy najmu będzie część dachu budynku Bursy Szkolnej pod antenę 

telefonii komórkowej. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony 3 lata. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 651/2021. 

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

Na wniosek Dyrektora Wydziału Komunikacji Zarząd Powiatu Mławskiego wyraził 

zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdu marki Opel Corsa przejętego na 

rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie prawomocnego postanowienia z dnia                       

16 kwietnia 2021r. Sądu Rejonowego w Mławie, sygn. akt: I Ns 141/21. Likwidacja – 

demontaż nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego wystawionego przez 

firmę zajmującą się demontażem pojazdów. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 652/2021. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Mława                 

w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej  231237W ul. Mariacka, 

położonej  na terenie Miasta Mława. 

Zarząd Powiatu Mławskiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Miasta 

Mława w sprawie zmiany przebiegu  drogi gminnej nr 231237W (ul. Mariacka)  od             

ul. T. Kościuszki do ul. H. Sienkiewicza położonej na terenie Miasta Mława, 

podejmując uchwałę Nr 653/2021. 

 



 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo – finansowym robót na 

drogach powiatowych zamiejskich w 2021 r.    

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 XXVI/192/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 01.06.2021 

r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 rok – Zarząd 

Powiatu Mławskiego wprowadził następujące zmiany: 

- poz. II.10. „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu 

na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk 

– Radzanów”  - zwiększenie zadania o kwotę: 2 666 193,00 zł ze środków rezerwy 

subwencji ogólnej dla Powiatu do kwoty ogółem: 5 466 193,00 zł. 

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

zwiększeniu i wynosi : 52.216.431,99 zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 654/2021. 

14. Uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zaopiniowanie zadań 

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

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji Burmistrza Miasta Mława o 

warunkach zabudowy – Zmiana sposobu użytkowania budynku socjalnego na funkcję 

biurowo-socjalną wraz z rozbudową i przebudowa , nr ewid. działki 624/15 Mława. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zadania inwestycyjne na podstawie art. 11b, 

ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 

1363 ze zm.): 

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2315W Dębsk – Szydłowo; 

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2316W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo 

– Rzęgnowo – Grójec – Klewki”; 

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 230603W relacji Wyszyny Kościelne – Trzcianka 

Kolonia od km 0+000,00 do km 0+750,00. 

15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych w Kowalewie o dofinansowanie sportowego 

wypoczynku letniego wychowanków Domów Dziecka w Kowalewie w okresie 

wakacji 2021. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Marleny Watemborskiej - 

Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Kowalewie w przedmiotowej sprawie. Na powyższy cel 

przeznaczył kwotę w wys. 3 000,00 zł. Źródłem okrycia będą środki pochodzące z 

Działu 926, Rozdziału 92605 § 4300. 

16. Zapoznanie się z pismem MKPOiW NSZZ  w sprawie przyznania pracownikom 

merytorycznym dodatku za trudne warunki spowodowane Covid-19 oraz dokonania 

zmian systemowych w klasyfikacji wynagrodzeń pracowników administracji.  

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

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Międzyszkolnej Komisji Pracowników 

Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Mławie zwróciła się do Zarządu 

Powiatu z prośbą o: 

- przyznanie pracownikom merytorycznym dodatku za trudne warunki do wysokości 

15% wynagrodzenia zasadniczego; 



- utworzenie dodatku specjalnego z tytułu ochrony zdrowia w wysokości 10% 

wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji, których wyangrodzenie 

jest niskie; 

- dokonania zmian systemowych w klasyfikacji wynagrodzeń pracowników 

administracji.  

Pracownicy mimo panujących obostrzeń związanych z rygorem sanitarnym i 

zagrożenie dla własnego zdrowia, nieprzerwalnie udzielają pomocy zgłaszającym się 

klientom. Rodzice, prawni opiekunowie i dzieci z powiatu mławskiego przyjmowani są 

na bezpośrednie badania diagnostyczne i spotkania terapeutyczne a terenie placówki. 

Nauczyciele przeprowadzają diagnozy w domu rodzinnym dzieci i młodzieży, której 

stan zdrowia uniemożliwia przybycie do Poradni. Przez okres pandemii praca zdalna 

odbywała się od 14.04.2020 do 16.06.2020r. i dotyczyła jedynie pracy terapeutycznej. 

Działalność diagnostyczna i orzecznicza odbywa się na bieżąco.  

Widełki w kategoriach zaszeregowania pozwalają na zróżnicowanie wynagrodzeń w 

taki sposób, aby była większa rozpiętość między administracja a obsługą. W tym 

systemie pracownicy wieloletni trąca na poborach w stosunku do nowo zatrudnianych, 

gdyż różnica dotyczy tylko dodatku stażowego. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z pismem jednogłośnie negatywnie rozpatrzył 

wniosek Przewodniczącej Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty i 

Wychowania NSZZ „Solidarność” w Mławie w sprawie przyznania pracownikom 

merytorycznym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie dodatku za trudne 

warunki oraz w sprawie zmian systemowych w klasyfikacji wynagrodzeń 

pracowników administracji. Nie ma możliwości wprowadzenia dodatku przez organ 

prowadzący, gdyż sprawę tą reguluje art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282) i to pracodawca decyduje o 

przyznaniu dodatku specjalnego pracownikowi a nie organ prowadzący.  

W stosunku do zwiększenia dodatku za trudne warunki do wysokości 15% 

wynagrodzenia zasadniczego, po dokonaniu analizy wartości tego dodatku w 

sąsiednich powiatach Zarząd Powiatu postanowił, że wysokość dodatku pozostanie na 

dotychczasowym poziomie. 

17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie w sprawie przyznania 

dodatkowych środków finansowych w łącznej kwocie 21 174,50 zł z uwzględnieniem: 

§ 4170 – 13 500,00 zł, § 4110 – 2 308,50 zł, § 4210 – 5 366,00 zł na wykonanie prac 

porządkowo-inwentaryzacyjnych w archiwum zakładowym oraz na materiały 

niezbędne do wykonania w/w prac. 

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

Pan Stefan Wojnarowski - Dyrektor ZS Nr 3 w Mławie zwrócił się do Zarządu 

Powiatu z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych w łącznej kwocie                  

21 174,50 zł z uwzględnieniem: § 4170 – 13 500,00 zł, § 4110 – 2 308,50 zł, § 4210 – 

5 366,00 zł na wykonanie prac porządkowo-inwentaryzacyjnych w archiwum 

zakładowym oraz na materiały niezbędne do wykonania w/w prac. 

Archiwum Państwowe w Warszawie w oparciu o wnioski wynikające z ekspertyzy 

archiwalnej uznało ZS nr 3 w Mławie za wytwórnię materiałów archiwalnych w 

rozumieniu przepisów art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniu 15 marca 2019 roku i wystąpienia 

pokontrolnego wydanego w dniu 31 maja 2019 roku podjęto czynności mające na celu 

realizację zaleceń pokontrolnych.  

W ramach przyznanych środków finansowych zostaną opracowane normatywy 

kancelaryjno-archiwalne, porządkowanie materiałów archiwalnych kategoria A, 



porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii B, brakowanie dokumentacji 

niearchiwalnej, zakup materiałów (pudła archiwalne bezkwasowe, teczki wiązane 

bezkwasowe). Przygotowanie pomieszczenia na archiwum zakładowe zostanie 

wykonane we własnym zakresie.  

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił decyzję w 

przedmiotowej sprawie w podjąć w terminie późniejszym. 

18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie w sprawie przyznania 

dodatkowych środków finansowych w wys. 8 000,00 zł rocznie na przeprowadzenie 

egzaminów zawodowych.  

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 przyznanie dodatkowych środków finansowych w wys. 8 000,00 zł 

rocznie na przeprowadzenie egzaminów zawodowych dla 10 kwalifikacji, które 

rozpoczną się od 10 czerwca 2021 roku. Wiąże się to z przygotowaniem stanowisk 

egzaminacyjnych oraz zabezpieczeniem materiałów i sprzętu. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił decyzję w 

przedmiotowej sprawie w podjąć w terminie późniejszym.  

19. Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie w sprawie przyznania 

dodatkowych środków finansowych w wys. 6 000,00 zł rocznie na administrowanie 

szkolną siecią komputerową. 

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

Pani Anna Zawadzka - Dyrektor ZS Nr 2 w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z 

prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wys. 6 000,00 zł rocznie na 

administrowanie szkolną siecią komputerową. 

Szkoła dysponuje 150 komputerami, które znajdują się 1w 6 pracowniach 

informatycznych, informatycznym centrum informacji multimedialnej oraz 26 

klasopracowniach i pomieszczeniach administracji. Wszystkie komputery są 

podłączone do sieci LAN oraz maja dostęp do Internetu. Cała infrastruktura sieciowa 

oparta jest na 6 przełącznikach 48-portowych i 2 24-portowych. Do sieci podłączone są 

drukarki oraz adaptery wifi. Rozbudowana sieć lokalna wymaga ciągłego nadzoru i 

nieustannych modyfikacji oraz napraw, aby zapewnić stały dostęp do usług 

internetowych, takich jak dziennik elektroniczny czy Microsoft 365.  

W tak rozbudowane infrastrukturze bardzo często dochodzi do kolizji lub awarii 

sprzętu lub oprogramowania, które wymagają natychmiastowej interwencji osoby, 

która będzie w stanie podołać problemom informatycznym, które często wykraczają 

poza podstawowe umiejętności obsługi komputera.  

Zarząd Powiatu zobowiązał Panią Anetę Zawadzką - Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie do 

przygotowania na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu informacji na temat 

sposobu organizacji administrowania szkolną siecią komputerową. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił ustosunkować się do wniosku w terminie 

późniejszym, po zapoznaniu się z w/w informacją. 

20. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Wiśniewo w sprawie dofinansowania budowy 

pomnika Księdza Władysława Skierkowskiego. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Pan 

Grzegorz Woźniak – Wójt Gminy Wiśniewo zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą 

o dofinansowanie budowy pomnika Księdza Władysława Skierkowskiego. 

Dla mieszkańców Gminy Wiśniewo jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, ponieważ 

Ksiądz Władysław Skierkowski był niegdyś mieszkańcem Głużku – wsi położonej na 

terenie gminy. Był wierny swoim ideałom i dla nich zmarł w niewoli.  



Pomnik zostanie wybudowany w miejscowości Bogurzyn, a tamtejsza Szkoła 

Podstawowa przyjmie imię Księdza Władysława Skierkowskiego. Powstanie również 

Izba Pamięci poświęcona duchownemu.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Grzegorza Woźniaka – Wójta 

Gminy Wiśniewo. Na powyższy cel przeznaczył kwotę w wys. 7 000,00 zł. Źródłem 

pokrycia będą środki pozostałe z przyznanych nagród za osiągnięcia sportowe dla 

sportowców i terenów w 2020 roku. 

21. 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 siódme posiedzenie Zarządu 

Powiatu. 

 

 

                                                                                                Zarządu Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                             

                                                                                  Jerzy Ryszard Rakowski                    

                                                                               Zbigniew Markiewicz        

                                                                               Jolanta Karpińska      

                                                                               Witold Okumski       

                                                                               Krystyna Zając        

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik do Protokołu Nr 107/2021 

z dnia 09.06.2021 r. 

 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałą  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętą  

na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2021 roku 

 

Uchwała Zarządu Powiatu objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie. 

 

 

                                                             Zarządu Powiatu Mławskiego: 

                                                                   Jerzy Ryszard Rakowski  

                                                               Zbigniew Markiewicz      

                                                         Jolanta Karpińska      

                                                       Witold Okumski     

                                                     Krystyna Zając     

 

 

 

          Sporządziła: 

Joanna Marcinkowska  

10.09.2021 r.  

 


