
Br. 0022.17.2021                                        

Protokół Nr 110/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 13 lipca 2021 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.  

Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto dziesiąte 

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- Przewodniczący Zarządu Powiatu poprosił, żeby do porządku 

obrad wstawić dodatkowe punkty: 

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Ryszardowi 

Rakowskiemu- Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Mławskiego- Staroście 

Mławskiemu; 

- rozpatrzenie wniosku Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej dot. demontażu urządzeń 

elektromagnetycznych w postaci linii napowietrznej.   

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 109/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 28 czerwca 2021 roku. 

4. Omówienie programu Polski Ład z uwzględnieniem złożenia trzech wniosków przez 

powiat mławski.  

Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu poinformował, że w ramach programu 

Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych jest możliwość 

złożenia 3 wniosków 4 obszarach. Każdy obszar ma różny poziom dofinansowania.  

W czasie pierwszego naboru każdy samorząd może zgłosić maksymalnie trzy wnioski  

o dofinansowanie, w tym: 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia; 1 wniosek, którego 

wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł. ; 1 wniosek, którego wartość 

dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł. Na początku należy uzyskać wstępną 

promesę, która uruchamia procedurę związaną z przetargiem. Od uzyskania wstępnej 

promesy powiat ma 6 miesięcy na rozpoczęcie inwestycji. W ramach jednego projektu 

musi być zawarty jeden przetarg. Dofinansowanie z Programu Inwestycji 

Strategicznych będzie wypłacane: w przypadku inwestycji, których realizacja nie 

będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji; w przypadku 

inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, 

zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów 

inwestycji).   

Po dyskusji Zarząd Powiatu wstępnie wybrał 3 inwestycje, na które wnioski zostaną 

złożone w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji 

Strategicznych, natomiast ostateczna decyzja zostanie podjęta na następnym 

posiedzeniu Zarządu.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Mławie.   

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie poinformował, że różnica między 

przychodami półrocza z roku ubiegłego do przychodów roku bieżącego za I półrocze 

wynosi ok.  5 000 000,00 zł. Kwota wynika z otrzymanego dodatku covidowego 

podczas pandemii. W związku z trwającą w 2020 r. pandemią koronawirusa i 

stosowania zaostrzonych środków ostrożności z tytułu zapobiegania, przeciwdziałania i 



zwalczania COVID-19 w SPZOZ w Mławie poniósł koszty w łącznej kwocie 

2 714 808,99 zł.  Wynik finansowy za I półrocze 2021 r. będzie wynosił ok 500 000,00 

zł.  

W I półroczu SPZOZ w Mławie otrzymywał dodatek covidowy. Rezerwa z ubiegłego 

roku wynosi 1 622 103 zł.  

Pani Krystyna Zając- Członek Zarządu zapytała czy w szpitalu planowane są prace 

remontowe? 

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie poinformował, że chciałby 

zaplanować kompleksowe prace remontowe w szpitalu, ponieważ na jesieni będzie 

możliwość pozyskania środków finansowych na inwestycje. Być może udałoby się 

pozyskać środki na budowę Szpitalnego Oddziału ratunkowego oraz remont Poradni 

Specjalistycznych. Bardzo istotną kwestią jest połączenie laboratoriów w szpitalu, 

które obecnie funkcjonują oddzielnie.  

Pani Krystyna Zając- Członek Zarządu zapytała czy unormowała się sytuacja kadrowa  

z lekarzami? 

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie odpowiedział, że nie widzi 

problemu z lekarzami. W miejsce tych którzy odeszli, przyszli nowi.    

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

obrady XXVIII Sesji. 

6. Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZOW w Mławie w sprawie przyznania 

środków finansowych na zatrudnienie psychologa- koszt zatrudnienia od lipca 

wyniesie 28 079,13 zł. (wniosek uzupełniony o informację dot. przeznaczenia 

środków). 

Pani Joanna Tańska- Dyrektor ZOW w Mławie zwróciła się do Zarządu z wnioskiem o 

przyznanie środków finansowych na zatrudnienie psychologa w Zespole Ośrodków 

Wsparcia w Mławie w ramach interwencji kryzysowej. Środki byłyby przeznaczone na 

wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenia oraz odpis na ZFŚS. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZOW w 

Mławie w sprawie przyznania środków finansowych na zatrudnienie psychologa. 

Psycholog zostanie zatrudniony w jednostce od sierpnia br. Źródłem pokrycia będzie 

rezerwa ogólna budżetu powiatu.   

7. Rozpatrzenie pisma Państwa / dokonano anonimizacji danych osobowych, zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 

do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r. Wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o której 

mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. Jawność wyłączyła Joanna Marcinkowska – Kierownik Biura Rady Powiatu  ./ dot. 

udzielenia informacji o sposobie rozliczenia poniesionych nakładów i wysokości 

zwrócenia kosztów remontu mieszkania przy ul. Słowackiego 18 w Mławie.  

Pani Joanna Tańska- Dyrektor ZOW w Mławie poinformowała, że Państwo / dokonano 

anonimizacji danych osobowych, zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 
27.10.2016r. Wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. Jawność 

wyłączyła Joanna Marcinkowska – Kierownik Biura Rady Powiatu./  - lokatorzy budynku przy ul. 

Słowackiego 18 zwracają się do Zarządu Powiatu z pismem, w którym informują o 

złożeniu wypowiedzeniu umowy najmu lokalu. W piśmie zwracają się również o 

udzielenie informacji o sposobie rozliczenia poniesionych nakładów i wysokości 

zwrócenia kosztów remontu mieszkania.  

Zarząd Powiatu stwierdził, że nie ma podstaw prawnych do zwrotu poniesionych 

kosztów remontu mieszkania w budynku przy ul. Słowackiego 18.  

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie 

zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2021 rok o kwotę 3 936,00 zł                              

z przeznaczeniem na modernizację kotłowni gazowej.  

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z 

wnioskiem o zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki na 2021 rok o kwotę 



3 936,00 zł. w dziale 853 rozdział 8533 z przeznaczeniem na modernizację kotłowni 

gazowej w siedzibie PUP.   

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Mławie w przedmiotowej sprawie. Źródłem pokrycia będzie rezerwa 

ogólna budżetu powiatu.  

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PCPR w Mławie w sprawie przeanalizowania 

możliwości podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz 

Rodzinnego Domu Dziecka funkcjonujących na terenie powiatu mławskiego.  

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

poinformowała, że Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie 

zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o przeanalizowanie możliwości 

podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz Rodzinnego 

Domu Dziecka funkcjonujących na terenie powiatu mławskiego. Wynagrodzenia 

rodziców zastępczych zawodowych z terenu powiatu mławskiego obecnie kształtują 

się na poziomie 2500,00 zł. miesięcznie- rodziny zawodowe oraz 2800,00 zł. brutto 

miesięcznie Rodzinny Dom Dziecka. Roczne skutki finansowe po podwyżce o 300 zł.- 

12 836,16 zł. Roczne skutki finansowe po podwyżce o 500 zł.- 21 393,60 zł. Aktualnie 

w rodzinach zastępczych zawodowych oraz w Rodzinnym Domu Dziecka przebywa 

łącznie 19 dzieci. Koszt ich umieszczenia w Domu Dziecka wynosiłby miesięcznie 

95 000,00 zł.  

Zarząd Powiatu zdecydował o podwyższeniu wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 

zawodowych oraz Rodzinnego Domu Dziecka funkcjonujących na terenie powiatu 

mławskiego w wys. 500 zł.  

10. Ponowne 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 Katarzyna Miłobędzka –Z-ca Dyrektora 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.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZS Nr 3 w 

Mławie w przedmiotowej sprawie. Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu 

powiatu.  

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie  

w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych w kwocie 4 445,00 zł na 



zakup i zamontowanie atestowanej drabiny zewnętrznej na budynku jednostki przy  

ul. Wyspiańskiego 9. 

Pani Katarzyna Miłobędzka- Z-a Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

poinformowała, że Pani Izabela Wiśniewska zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą 

o przyznanie dodatkowych środków na zakup i zamontowanie atestowanej drabiny 

zewnętrznej na budynku poradni. Prośba podyktowana jest faktem, że podczas budowy 

budynku, w którym mieści się Wydział Komunikacji drabina z przyczyn 

niewiadomych została zdemontowana przez firmę budowlaną. Aktualnie poradnia nie 

ma dostępu na dach budynku w celu wykonywania prac remontowo- porządkowych.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni  

Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w przedmiotowej sprawie. Źródłem pokrycia 

będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty pozakonkursowej wnioskowanej przez 

Klub Pływacki „Płetwal Mława” z siedzibą w Mławie, 06-500 Mława ul. Kopernika 

38, dotyczącej realizacji zadania pod nazwą „Myślę trzeźwo – żyję trzeźwo”. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 669/2021 w sprawie rozpatrzenia oferty 

pozakonkursowej wnioskowanej przez Klub Pływacki „Płetwal Mława” z siedzibą w 

Mławie, 06-500 Mława ul. Kopernika 38, dotyczącej realizacji zadania pod nazwą 

„Myślę trzeźwo – żyję trzeźwo”. 

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej dot. demontażu urządzeń 

elektromagnetycznych w postaci linii napowietrznej.   

Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu poinformował, że do Dyrektora MHS 

wpłynęło zapytanie mailowe dotyczące demontażu urządzeń elektromagnetycznych w 

postaci linii napowietrznej oraz projektowaniu nowej. Z perspektywy Dyrektora 

wynika, że  schowanie linii wysokiego napięcia zwiększy bezpieczeństwo użytkowania 

boiska plażowego, natomiast pozostawienie urządzeń elektomagnetycznych budzi 

wątpliwości, m.in. pod kątem przyszłych inwestycji w rozwój infrastruktury sportowej.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Mławskiej 

Hali Sportowej w Mławie.   

14. Rozpatrzenie petycji / dokonano anonimizacji danych osobowych, zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do 

Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r. Wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o której 

mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. Jawność wyłączyła Joanna Marcinkowska – Kierownik Biura Rady Powiatu                    

Starostwa Powiatowego w Mławie./ w sprawie wyremontowania drogi powiatowej łączącej 

miejscowości Rumoka – Turza w obrębie samej miejscowości Rumoka (ok. 600 m).  

Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu zapoznał Członków Zarządu z treścią 

petycji.  

Pan Witold Okumski- Członek Zarządu stwierdził, że mieszkańcy chcą jeździć po 

bezpiecznych drogach. Na 500 km dróg powiatowych wykonywanych jest bardzo mało 

remontów. Nakłady powinny znacząco wzrosnąć.  

Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu zgodził się ze stwierdzeniem,  

że mieszkańcy chcą jeździć po bezpiecznych drogach.  

Po dyskusji Zarząd Powiatu Mławskiego przy 4 głosach za oraz 1 wstrzymującym 

rozpatrzył negatywnie petycję / dokonano anonimizacji danych osobowych, zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 

do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r. Wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o której 

mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. Jawność wyłączyła Joanna Marcinkowska – Kierownik Biura Rady Powiatu                    

Starostwa Powiatowego w Mławie./ ze względu na ograniczone środki finansowe.   

15. Rozpatrzenie petycji mieszkańców zamieszkałych przy ul. Mławskiej w Szreńsku                   

i miejscowości Przychód w sprawie budowy chodnika przy ul. Mławskiej                                 

w miejscowości Szreńsk.   

Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu zapoznał Członków Zarządu z treścią 

petycji.  



Po dyskusji Zarząd Powiatu Mławskiego rozpatrzył negatywnie petycję mieszkańców 

zamieszkałych przy ul. Mławskiej w Szreńsku i miejscowości Przychód ze względu na 

ograniczone środki finansowe.   

16. Sprawy różne.      

Pan Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta poinformował, że Ks. Tadeusz Jabłoński- 

Przewodnik Grupy Miedzianej 40 Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę 

zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o sfinansowanie koszulek dla uczestników 

pielgrzymki. Na koszulkach znajdzie się napis informujący skąd jest grupa, hasło 

pielgrzymki oraz herb powiatu mławskiego.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie 

przeznaczając 2000,00 zł. na powyższy cel. Źródłem pokrycia będą środki z promocji. 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu  

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto dziesiąte posiedzenie Zarządu  

Powiatu. 

 
  

                                                                            Podpisy członków Zarządu: 

                                                             

                                                                 Jerzy Ryszard Rakowski      

                                                                 Zbigniew Markiewicz  

                                                                 Jolanta Karpińska  

                                                                 Witold Okumski  

                                                                 Krystyna Zając  

   
 

Sporządziła: 

Adriana Pełkowska  

15.07.2021r.                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Protokołu Nr 110/2021 

z dnia 13.07.2021 r. 

 

 

 

 

Protokół 

z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2021 roku 

 

 

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

 

 

 

 

                                                            Podpisy członków Zarządu: 

 

                                                                  Jerzy Ryszard Rakowski  

                                                              Zbigniew Markiewicz   

                                                         Jolanta Karpińska  

                                                       Witold Okumski  

                                                     Krystyna Zając  

 

 

 

 

 

 


