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Protokół Nr 109/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 28 czerwca 2021 roku 
 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto dziewiąte 

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: 

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

drogach powiatowych zamiejskich w 2021 r. 

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 108/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 18.06.2021 r.  

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

2021 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 662/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 27.348,63 zł 

i dotyczy: 

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 80153 w wysokości 18.768,63 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w 

podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Po stronie wydatków następuje 

zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 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 85395 w wysokości 8.580,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne 

dla posiadacza Karty Polaka. 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. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 27.348,63 

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

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

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 13.586,74 zł, z 

przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz wynagrodzeń za zastępstwa, w 

ramach zadań z zakresu administracji rządowej. 

2. W rozdziale 80115, 80120, 80130 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie 

finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 8.000,00 zł z dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego na zakup usług zdrowotnych dla pracowników. 

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

finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 8.000,00 zł, z przeznaczeniem 



na zakup materiałów bieżących oraz pomocy dydaktycznych związanych                                

z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych. Powyższe środki zostały przesunięte                 

z rezerwy ogólnej powiatu. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

- Dochody powiatu stanowią kwotę 119.202.666,13 zł 

- Wydatki powiatu stanowią kwotę 136.753.534,85 zł 

- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 17.550.868,72 zł 

- Przychody budżetu stanowią kwotę 19.941.868,72 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 663/2021 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu  na rok 2021. 

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

powiatu mławskiego na rok 2021. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 664/2021 w  sprawie zmiany harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego 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 Nr 665/2021 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 zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu 

Mławskiego za 2020 rok. 

Zarząd Powiatu zatwierdził skonsolidowany bilans Powiatu Mławskiego za 2020 rok, 

podejmując uchwałę Nr 666/2021.   

9. 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 XXVII/200/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28.06.2021 

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

Zarząd Powiatu wprowadził następujące zmiany: 

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

o kwotę 16 000,00 zł do kwoty 436 594,00 zł, 

- poz. II.2 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie – 

wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek, proces budowlany” 

zmniejszenie zadania o kwotę 879 553,00 zł do kwoty ogółem 4 870 447,00 zł, 



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

km 4+269,00 do km 6+072,20” - zmniejszenie zadania o kwotę 363 348,61 zł do 

kwoty ogółem 1 992 040,37 zł, 

- 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 2 320 000,00 zł do kwoty ogółem 7 786 

193,00 zł, 

- wprowadzenie nowego zadania w poz. II.16 „Modernizacja drogi powiatowej nr 

2341W relacji Miączyn Mały – Radzimowice” o wartości  560 000,00 zł , 

- poz. III. „Bieżące utrzymanie dróg” – zmniejszenie zadania o kwotę 16 000,00 zł                        

do kwoty 1 560 000,00 zł. 

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

zwiększeniu i wynosi : 53 853 530,38 zł 

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

zmian. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 667/2021. 

10. Sprawy różne.   

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przeznaczyć kwotę 20 000,00 zł na 

przeprowadzenie remontu pracowni chemicznej (wymiana podłóg,  likwidacja zlewów 

na środku sali, itp.)  w ZS Nr 1 w Mławie. Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna 

budżetu powiatu. 

Ponadto Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za przeprowadzeniem remontu 

łazienki w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie w Mławie (parter w nowej części 

szkoły). Na powyższy cel przeznaczył środki finansowe w wys. 48 500,00 zł. Źródłem 

pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu. 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto dziewiąte posiedzenie Zarządu 

Powiatu. 

 

 

                                                                                                Zarządu Powiatu Mławskiego:                                                                                                 
                                                             

                                                                             Jerzy Ryszard Rakowski                   

                                                                             Zbigniew Markiewicz          

                                                                             Jolanta Karpińska        

                                                                             Witold Okumski       

                                                                             Krystyna Zając  

                                         

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 109/2021 

z dnia 28.06.2021 r. 

 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałą  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętą  

na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 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  

29.06.2021 r.  

 


