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Protokół Nr 108/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 18 czerwca 2021 roku 
 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto ósme 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 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 107/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 09.06.2021 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania                       

i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 

zadania pn. „Modernizacja poziomej osnowy szczegółowej z wyznaczeniem wysokości 

punktów w układzie  wysokościowym PL-EVRF2007-NH na obszarze gminy 

Wiśniewo (zadanie I) oraz przeliczenie wysokości punktów poziomej osnowy 

szczegółowej z zespołami znaków osnowy ściennej wielofunkcyjnej                                       

w układzie  wysokościowym PL-EVRF2007-NH na obszarze gmin: Dzierzgowo, 

Stupsk i Radzanów oraz miasta Mława (zadanie II)”. 

Zarząd Powiatu powołał Komisję Przetargową do przygotowania i prowadzenia 

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. 

„Modernizacja poziomej osnowy szczegółowej z wyznaczeniem wysokości punktów w 

układzie  wysokościowym PL-EVRF2007-NH na obszarze gminy Wiśniewo (zadanie 

I) oraz przeliczenie wysokości punktów poziomej osnowy szczegółowej z zespołami 

znaków osnowy ściennej wielofunkcyjnej w układzie  wysokościowym PL-

EVRF2007-NH na obszarze gmin: Dzierzgowo, Stupsk i Radzanów oraz miasta Mława 

(zadanie II)” w następującym składzie: 

1. Zbigniew Markiewicz - Przewodniczący Komisji 

2. Dariusz Makowski - Członek Komisji 

3. Marek Kujawa - Członek Komisji 

4. Jolanta Gołębiewska -  Sekretarz Komisji. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę 655/2021. 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym jest Dyrektor 

Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w zakresie  merytorycznym Dyrektor 

Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 

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

2021 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę 656/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 16.600,00 zł 

(per saldo) i dotyczy: 

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na 

zadania własne i zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji 



rządowej 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 

administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 85205 w wysokości 16.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów 

oddziaływań korekcyjnoterapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Po 

stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu 

Ośrodków Wsparcia 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 16.600,00 

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

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 3.200,00 zł, z przeznaczeniem na 

wydatki bieżące, związane z zakupem usług. 

Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki. 

2. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum 

Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na 

przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń BHP dla pracowników jednostki. 

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

finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 8.612,28 zł, z przeznaczeniem 

na remont pracowni fizycznej. 

4. W rozdziale 80115, 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie 

finansowym Zespołu Szkół Nr 4 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 85205 i 85220 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w ogólnej wysokości 4.006,82 zł, z 

przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników oraz na wynagrodzenia osobowe z 

niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w ramach zadań 

własnych i zadań z zakresu administracji rządowej. 

6. W rozdziale 85510 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Centrum 

Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie 

w wysokości 168.617,77 zł, na wydatki bieżące związane z instytucjonalną pieczą 

zastępczą. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na pieczę zastępczą. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

- Dochody powiatu stanowią kwotę 118.865.018,95 zł 

- Wydatki powiatu stanowią kwotę 134.528.864,48 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. 

 



6. 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 657/2021 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2021. 

7. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego                        

Nr 579/2021 z dnia 8.02.2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom 

jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją przedsięwzięć. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę 658/2021 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu 

Mławskiego Nr 579/2021 z dnia 8.02.2021 r. w sprawie przekazania uprawnień 

kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania 

zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

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

i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu poinformowała, że zmiana w planie 

finansowym wydatków dla rachunku ze środków Funduszu Przeciwdziałania                

COVID – 19 opracowanym w załączniku nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu 

Mławskiego nr 505/2020 z dnia 19 października 2020r  (ze zmianami) polega na: 

1) zwiększeniu o kwotę 363.348,61 zł wydatków w roku 2021 przeznaczonego na 

realizację zadania pn. „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”, 

2) zmniejszeniu o kwotę 363.348,61 zł wydatków w roku 2021 na zadaniu 

inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek - Rumoka na 

odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20”.  

Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu oznajmił, że na realizację 

zadania pn. „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” wpłynęły dwie oferty, których wartość przewyższała zaplanowane na ten 

cel środki w budżecie powiatu. W związku z powyższym przetarg został 

unieważniony. Zachodzi potrzeba zwiększenie środków w budżecie powiatu  o kwotę  

2 320 000, zł na przedmiotowe zadanie wliczając w to wydatki przewidziane na 

inspektora nadzoru, obsługę laboratoryjną inwestycji oraz odszkodowania za 

pozyskiwane nieruchomości pod realizację inwestycji. Wartość zadania po zmianie 

wynosić będzie 7 786 193,00 zł. Dyrektor PZD w Mławie złożył w tej sprawie 

wniosek, który będzie rozpatrywany w punkcie 11. 

Zarząd Powiatu w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę 659/202. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.   

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Mławskiego w przedmiotowej sprawie. Zmiana Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dotyczy: 

Zmiany limitów nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków                          

w następujących przedsięwzięciach: 

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349 W Żurominek - Stupsk - opracowanie 

dokumentacji technicznej. 

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na rok 2022 oraz 

zobowiązań o łączną kwotę 5.230,00 zł, w tym zmniejszenie udziału pomocy 



finansowej Gminy Stupsk w wysokości 50% - ej wartości nakładów finansowych 

zadania w kwocie 2 615,00 zł oraz udziału własnego w wysokości 2.615,00 zł.                    

Po dokonanych zmniejszeniach limit wydatków ustalono na poziomie 244.770 00 zł. 

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355WRadzanów - Strzegowo - opracowanie 

dokumentacji technicznej. 

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na rok 2022 oraz 

zobowiązań o łączną kwotę 5.230,00 zł, w tym zmniejszenie udziału pomocy 

finansowej Gminy Strzegowo o kwotę 1.307,50 zł, Gminy Radzanów o kwotę 1.307,50 

zł (stanowiące 50% udział przy realizacji przedsięwzięcia) oraz środków własnych 

powiatu o kwotę 2.615,00 zł. Po dokonanych zmniejszeniach limit wydatków ustalono 

na poziomie 244 770,00 zł. 

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin-Nowa Wieś) -

Chmielewo Wielkie – Grzebsk opracowanie dokumentacji technicznej. 

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na rok 2022 oraz 

zobowiązań o łączną kwotę 29.460,00 zł, w tym zmniejszenie udziału pomocy 

finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna o kwotę 14.730,00 zł, stanowiącego 50%-y 

udział przy realizacji przedsięwzięcia oraz środków własnych powiatu o kwotę 

14.730,00 zł. Po dokonanych zmniejszeniach limit wydatków ustalono na poziomie 

120.540,00 zł. 

4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310WNowa Wieś - granica województwa-

Grzebsk - Nowe Brzozowo" opracowanie dokumentacji technicznej. 

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na rok 2022 oraz 

zobowiązań o łączną kwotę 11.380,00 zł, w tym zmniejszenie udziału pomocy 

finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna o kwotę 2.276,00 zł, Gminy Dzierzgowo                    

o kwotę 3.413,00 zł (stanowiącej 50% udział gmin przy realizacji przedsięwzięcia) 

oraz środków własnych powiatu o kwotę 5.690,00 zł. Po dokonanych zmniejszeniach 

limit wydatków ustalono na poziomie 238.620,00 zł. 

Podstawą dokonania zmian jest rozstrzygnięty przetarg i zawarcie umów z 

wykonawcami w sprawie wykonania dokumentacji. Informacje o zmianach zostały 

przesłane do gmin celem ich urealnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmin. 

5. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na rok 2021 oraz 

zobowiązań o łączną kwotę 879.553,00 zł na zadaniu, pn.: „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie – wykonanie dokumentacji technicznej 

podział geodezyjny, proces budowlany".  

Zmniejszenie dotyczy udziału środków własnych przy zaplanowanej realizacji 

inwestycji, która na dzień podejmowania decyzji znajduje się na dalszej pozycji listy 

rezerwowej w zakresie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Zmniejszenie udziału własnego zostanie przeznaczone na uzupełnienie dofinansowania 

planowanych nakładów finansowych na zadaniu, pn. „Rozbiórka istniejącego mostu o 

JN1 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z 

rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk- Radzanów". Po rozstrzygnięciu 

przetargu, kwota na realizację powyższego zadania jest wyższa o 2.320.000,00 zł, stąd 

potrzeba dokonania przesunięcia środków. 

6. Wprowadzenie do przedsięwzięć nowego zadania inwestycyjnego, pn. „ Przebudowa 

drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ 

(poz.1.3.2.14 zał. Nr 2 WPF) z określeniem łącznych nakładów finansowych, limitu 

zobowiązań i limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 100.000,00 zł.  

Przedmiotem rozpoczynanego zadania w roku 2021 będzie wykonanie dokumentacji 

technicznej przy udziale 50%-ej pomocy finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna -

50.000,00 zł. 



Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w w/w sprawie i postanowił wnieść pod obrady XXVII Sesji. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 

uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021. 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Mławskiego w przedmiotowej sprawie. 

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 392.620,55 zł i zmniejsza się o 

kwotę 82.322,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o 310.298,55 zł (per saldo), 

dochody majątkowe pozostają na niezmienionym poziomie. Zmiany następują w 

oparciu o następujące wnioski: 

1. Informację Ministra Finansów o zmniejszeniu części subwencji oświatowej w 

wysokości 69.822,00 zł z błędnie wykazanych uczniów według stanu na 30.09.2020 r. 

w Technikum Nr 2 w Mławie. Po stronie wydatków następuje korekta planu 

finansowego Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie celem prawidłowej realizacji zadań 

oświatowych. 

2. Wniosek Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie 

zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 92.620,55 zł w 2021 r. w ramach 

środków POWER na realizację grantu pn.: „Wsparcie Powiatowego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w realizacji zadań wspomagających nauczycieli 

w kształceniu na odległość”, z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt i szkolenia dla 

kadry oraz szkolenia dla nauczycieli. 

3. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i 

wydatków ze środków z Funduszu Pracy w wysokości 12.500,00 zł z kosztów na 

obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 w 2021. Ponadto zwiększa się przychody i wydatki w wysokości 48.105,60 

zł, (z niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2020) z przeznaczeniem na 

koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem covid-19, zgodnie z art. 217 ust 2 

pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższa kwota wpłynęła do budżetu w 2020 r. 

4. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie 

zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 300.000,00 zł ze zwiększonych 

dochodów z ochrony środowiska z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: 

„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”. 

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 3.547.480,25 zł i zmniejsza się             

o kwotę 1.350.158,51 zł (per saldo +2.197.321,74 zł), w tym wydatki bieżące 

zwiększają się o kwotę 51.404,15 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o 

kwotę 2.145.917,59 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski: 

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia 

zadania inwestycyjnego pn.: „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” w wysokości 2.320.000,00 zł, w tym: z ochrony 

środowiska 12.096,56 zł (z niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2020) i 

300.000,00 zł ze zwiększonych dochodów z 2021 r., oraz z wolnych środków z 2020 r. 

w wysokości 765.001,83 zł i ze zmniejszenia z zadań inwestycyjnych w wysokości 

1.242.901,61 zł (z zadania pn.: „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek-

Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20” w wysokości 363.348,61 zł i z 

zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie-

wykonanie dokumentacji technicznej….” w wysokości 879.553,00 zł). Łączny koszt 

inwestycji wynosi 7.786.193,00 zł. 



2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie wprowadzenia 

nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2341W 

relacji Miączyn Mały – Radzimowice” w wysokości 560.000,00 zł. Źródłem pokrycia 

są wolne środki z roku 2020. 

3. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie 

wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu, ogrodzenia 

wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie” w 

wysokości 368.500,00 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2020. 

4. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia środków w 

wysokości 133.319,20 zł dla SPZOZ w Mławie na realizację następujących zadań 

inwestycyjnych: 

- Opracowanie dokumentacji: Program rozwoju strukturalno-budowlanego SP ZOZ 

Mława – kwota w wysokości 58.800,00 zł, 

- Opracowanie dokumentacji: Program funkcjonalno-użytkowy dla budynku Szpitalny 

Oddział Ratunkowy SP ZOZ w Mławie – kwota w wysokości 14.700,00 zł, 

- Opracowanie dokumentacji: Program funkcjonalno-użytkowy dla budynku 

Przychodni poradni i pracowni specjalistycznych SP ZOZ w Mławie – kwota w 

wysokości 19.600,00 zł, 

- Zakup kardiomonitora z modułem transportowym – kwota w wysokości 40.219,20 zł. 

Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2020. 

5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie 

zwiększenia środków w ogólnej wysokości 1.234,00 zł w związku ze zmianą kosztów 

utrzymania dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu 

Przasnyskiego, Powiatu Legionowskiego, Powiatu Płońskiego oraz Miasta Katowice. 

Powyższe środki zostały przesunięte ze środków Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Mławie z rozdziału 85508. 

6. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków 

w wysokości 3.000,00 zł z rozdziału 92605 do Centrum Administracyjnego do Obsługi 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie na dofinansowanie sportowego 

wypoczynku letniego dla wychowanków. 

7. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Wiśniewo na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa pomnika księdza kanonika Władysława Skierkowskiego” w wysokości 

7.000,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte z rozdziału 92605. 

Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu odniósł się do zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu, ogrodzenia wraz z budową przyłącza 

kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie”. Poinformował, że koszt 

wykonania kanalizacji deszczowej od strony północnej i południowej oraz włączenie 

do istniejącego kolektora + budowa 4 studni wynosi 185 500,00 zł.  

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu dopowiedziała, że szacunkowy koszt 

wykonania ogrodzenia wynosi 120 000,00 zł, parkingu (350m
2
) – 53 000,00 zł, 

opracowania dokumentacji sanitarnej i drogowej – 10 000,00 zł. Całość zadania 

wyniesie 368 500,00 zł.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w w/w sprawie i postanowił wnieść pod obrady XXVII Sesji. 

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie 

zwiększenia środków na zadanie ,,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” o łączną kwotę 2 320 000,00 zł.  



Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Pan Leszek 

Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą                     

o zwiększenie środków na zadanie ,,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” o łączną kwotę 2 320 000,00 zł. 

Na dzień dzisiejszy po analizie ofert złożonych przez wykonawców wraz z 

szacowanymi wydatkami na inspektora nadzoru, obsługę laboratoryjną inwestycji oraz 

szacunkowymi wartościami odszkodowań za pozyskiwanie nieruchomości pod 

realizację inwestycji brakująca kwota wynosi 2 320 000,00 zł. 

Kwota przewidziana w planie budżetowym – 5 466 193,00 zł. 

Wartości złożonych ofert: 

- najniższa – 7 183 901,88 zł 

- najwyższa – 7 434 871,20 zł. 

Ze względu na stosunkowo niewielka różnicę pomiędzy dwiema złożonymi ofertami 

oraz zachodzącą obawą, że w ponownym postępowaniu złożone oferty mogą opiewać 

na wyższe kwoty zdecydowano przyjąć do obliczeń kwotę z wyższej oferty.  

Dodatkowe szacunkowe koszty zadania: 

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 100 000,00 zł 

- bieżąca obsługa laboratoryjna inwestycji – 50 000,00 zł 

- wartość odszkodowań za pozyskane nieruchomości – 200 000,00 zł. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Leszka 

Ślubowskiego - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w przedmiotowej 

sprawie. 

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w 

sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na 

zmniejszeniu limitów wydatków na rok 2022 dla zadań inwestycyjnych: 

 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W  Żurominek – Stupsk - opracowanie 

dokumentacji technicznej;  

 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo  - opracowanie 

dokumentacji technicznej; 

 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin-Nowa Wieś) -

Chmielewo Wielkie – Grzebsk- opracowanie dokumentacji technicznej; 

 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa-

Grzebsk - Nowe Brzozowo” opracowanie dokumentacji technicznej. 

Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił wniosek Pana 

Dariusza Makowskiego - Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska. 

Zachodzi potrzeba dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

polegających na zmniejszeniu limitu wydatków na rok 2022 dla poniżej wymienionych 

zadań inwestycyjnych:  

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W  Żurominek – Stupsk - opracowanie 

dokumentacji technicznej. 

 Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę                  

2 615,00 zł do kwoty 122 385,00 zł (udział własny powiatu - było 125 000,00 

zł), 

 Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2022 po stronie dochodów i  wydatków                     

o kwotę 2 615,00 zł do kwoty 122 385,00 zł (pomoc finansowa Gminy Stupsk 

było 125 000,00 zł). 

Łączna kwota zobowiązania na rok 2022 wyniesie 244 770,00 zł. (było                          

250 000,00 zł). 



2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo  - opracowanie 

dokumentacji technicznej. 

 Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 2 

615,00 zł do kwoty 122 385,00 zł (udział własny powiatu było 125 000,00 zł), 

 Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2022 po stronie dochodów i  wydatków o 

kwotę 1 307,50 zł do kwoty 61 192,50 zł (pomoc finansowa Gminy Strzegowo 

było 62 500,00 zł), 

 Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2022 po stronie dochodów i  wydatków o 

kwotę 1 307,50 zł do kwoty 61 192,50 zł (pomoc finansowa Gminy Radzanów 

było 62 500,00 zł). 

Łączna kwota zobowiązania na rok 2022 wyniesie 244 770,00 zł. (było  

250 000,00 zł). 

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin-Nowa Wieś) 

- Chmielewo Wielkie – Grzebsk- opracowanie dokumentacji technicznej. 

 Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 14 

730,00 zł do kwoty 60 270,00 zł (udział własny powiatu było 75 000,00 zł), 

 Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2022 po stronie dochodów i  wydatków o 

kwotę 14 730,00 zł do kwoty 60 270,00 zł  (pomoc finansowa Gminy 

Wieczfnia Kościelna było 75 000,00 zł). 

Łączna kwota zobowiązania na rok 2022 wyniesie 120 540,00 zł.( było  

150 000,00 zł). 

4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa-

Grzebsk - Nowe Brzozowo” opracowanie dokumentacji technicznej. 

 Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę                   

5 690,00 zł do kwoty 119 310,00 zł (udział własny powiatu było 125 000,00 zł), 

 Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2022 po stronie dochodów i  wydatków  

o kwotę 2 276,00 zł do kwoty 47 724,00 zł (pomoc finansowa Gminy 

Wieczfnia Kościelna było 50 000,00 zł), 

 Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2022 po stronie dochodów i  wydatków o 

kwotę 3 414,00 zł do kwoty 71 586,00 zł (pomoc finansowa Gminy 

Dzierzgowo było 75 000,00 zł), 

Łączna kwota zobowiązania na rok 2022 wyniesie 238 620,00 zł. (było                       

250  000,00). 

Powyższe zmiany spowodowane są tym, iż na wskazane powyżej zadania inwestycyjne 

został rozstrzygnięty przetarg i zostały zawarte umowy z wykonawcami dokumentacji.  

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu poinformowała, że informacje o zmianach 

zostały przesłane do Gmin celem ich wprowadzenia w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gmin. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za wprowadzeniem w/w zmian, o które 

wnioskuje Pan Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany  

uchwały dot.  ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych   na terenie 

Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w w/w sprawie i postanowił wnieść pod obrady XXVII Sesji. 

14. Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZOW w Mławie w sprawie zwiększenia 

planu finansowego jednostki na 2021 rok o kwotę 58 000,00 zł, celem wykonania 

wniosków NIK przedstawionych po przeprowadzonej kontroli w zakresie dostępności 

pomocy psychologicznej w ramach interwencji kryzysowej. 



Pan Witold Okumski - Członek Zarządu Powiatu poprosił o uzupełnienie wniosku                 

o informację dot. przeznaczenia wnioskowanej kwoty (z uwzględnieniem działu, 

rozdziału i paragrafu).  

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił ustosunkować się do wniosku po uzyskaniu 

w/w informacji od Pani Joanny Tańskiej – Dyrektora ZOW w Mławie. 

15. Ponowne 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.  

Po zapoznaniu się z wnioskiem Pani Urszuli Makowskiej - Dyrektora ZS Nr 1 w 

Mławie – Zarząd Powiatu przyznał dodatkowe środki finansowe w wys. 8 000,00 zł 

rocznie na przeprowadzenie egzaminów zawodowych w szkole.  Źródłem pokrycia 

będzie rezerwa ogólna. 

16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2021 rok, polegające na 

przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w ramach grupy 

paragrafów.  

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

Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym 

jednostki na 2021 rok, polegające na przesunięciu środków finansowych pomiędzy 

paragrafami w ramach grupy paragrafów w sposób następujący: 

- zmniejszenie:  

działu 801, rozdziału 80115 § 4040 – 2 500,00 zł 

działu 801, rozdziału 80120 § 4040 – 3 050,00 zł 

działu 801, rozdziału 80130 § 4040 –    750,00 zł 

działu 801, rozdziału 80152 § 4040 – 1 700,00 zł 

- zwiększenie: 

działu 801, rozdziału 80115 § 4280 – 1 402,78 zł 

działu 801, rozdziału 80120 § 4280 – 4 708,33 zł 

działu 801, rozdziału 80130 § 4280 – 1 888,89 zł 

Zwiększenie środków w § 4280 jest niezbędne w celu opłacenia usług zdrowotnych dla 

pracowników szkoły.  Planując budżet na 2021 rok, nie było możliwości przewidzieć, 

iż koszty badań wzrosną w znaczny sposób, gdyż szkoła opierała się jedynie na 

umowie zawartej z przychodnią na lata 23.04.2018-23.04.2021 oraz wcześniejszych 

opłatach. W budżecie na 2021 rok zaplanowane zostały środki w wys. 5 040,00 zł. 

Środki § 4040, których plan uległ zmniejszeniu nie zostaną już wykorzystane z uwagi 

na ich specyfikę (są to pozostałe środki/nadwyżka z niewykorzystanego dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego „13”). 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym 

jednostki na 2021 rok, o które wnioskuje Pan Stanisław Matyjasik - Dyrektor ZS Nr 4 

w Mławie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Bursy 

Szkolnej w Mławie. 

Zarząd Powiatu postanowił przedłużyć powierzenie stanowiska Dyrektora Bursy 

Szkolnej w Mławie Pani Ewie Wojtali na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 

2025 r., podejmując uchwałę 660/2021. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu 

Szkół nr 1 w Mławie. 

Zarząd Powiatu postanowił przedłużyć powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu 

Szkół nr 1 w Mławie Pani Urszuli Marioli Makowskiej  na okres od 1 września 2021 r. 

do 31 sierpnia 2026 r. , podejmując uchwałę 661/2021. 



 

 

19. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Wiśniewo w 2021 roku. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w w/w sprawie i postanowił wnieść pod obrady XXVII Sesji. 

20. Sprawy różne.   

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu uważa, że należy zastanowić 

się nad możliwością przeprowadzenia remontu w budynku Starostwa Powiatowego                  

w Mławie przy ul. Reymonta 6. Toalety na I i II piętrze są zniszczone wskutek 

długoletniej eksploatacji. Parkiet na podłodze w pomieszczeniach biurowych                           

i korytarzach jest mocno zużyty - widoczne są duże ubytki, pęknięcia, zarysowania. 

Deski są odkształcone a lakier starty.  

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto ósme posiedzenie Zarządu 

Powiatu. 

 

 

                                                                                                Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 
                                                             

                                                                                  Jerzy Ryszard Rakowski                

                                                                               Zbigniew Markiewicz           

                                                                               Jolanta Karpińska        

                                                                               Witold Okumski       

                                                                               Krystyna Zając      

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 108/2021 

z dnia 18.06.2021 r. 

 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałą  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętą  

na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2021 roku 

 

Uchwały Zarządu Powiatu objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

 

 

                                                             Zarząd Powiatu Mławskiego: 

                                                                   Jerzy Ryszard Rakowski    

                                                               Zbigniew Markiewicz  

                                                         Jolanta Karpińska  

                                                       Witold Okumski    

                                                     Krystyna Zając    

 

 

 

          Sporządziła: 

Joanna Marcinkowska  

21.06.2021 r.  

 


