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Protokół Nr 112/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 20 lipca 2021 roku 
 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto dwunaste 

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 dodatkowych punktów: 

12.Rozpatrzenie wniosku Klubu Sportowego Zawkrze Mława o nieodpłatne użyczenie 

Mławskiej Hali Sportowej w Mławie wraz z zapleczem technicznym oraz przestrzenią 

reklamową na organizację Turnieju Piłki siatkowej im. Grzegorza Morawskiego w 

formie memoriału. 

13.Rozpatrzenie wniosku Koła Gospodyń Wiejskich w Bogurzynie „Bogurzynianki”                 

w sprawie wsparcia finansowego imprezy organizowanej w związku z uroczystym 

otwarciem działalności Koła.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad przedstawiony przez 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu wraz ze zmianami. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 110/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 13.07.2021 r. oraz protokół Nr 111/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 15.07.2021 r. 

4. Spotkanie z projektantami w sprawie opracowania dokumentacji technicznej dla 

zadania pn. ”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2315W Dębsk – Szydłowo” oraz dla 

zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi 

powiatowej  Nr 4640W, w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu  

o INI 01005639 w miejscowość Doziny”.  

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczącego Zarządu Powiatu poinformował, że Firma 

Projektowo-Usługowa ul. Stanisława Staszica 97, Sierpc 09-200, której 

przedstawicielem jest  Pan Piotr Pakieła przygotowuje dokumentację techniczną dla 

zadania pn. ”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2315W Dębsk – Szydłowo” oraz dla 

zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino – Brzozowo Maje – 

Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki”. Natomiast Pan Andrzej Dusiński – 

Usługi Projektowe ul. Warszawska 1/19, 06 – 500 Mława przygotowuje dokumentację 

techniczną dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez 

rozbudowę drogi powiatowej  Nr 4640W, w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz 

przebudowę mostu  o INI 01005639 w miejscowość Doziny”.  

Termin złożenia w/w dokumentacji wynikający z umowy – do 30.06.2021r. 

W/w Projektanci zwrócili się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu 

umowy do dnia 30.09.2021r.  i odstąpienie od kar umownych powołując się na 

przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 roku (Dz.U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.)                           

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                     

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 



Pan Piotr Pakieła - Firma Projektowo-Usługowa "Probud" ul. Stanisława Staszica 97, 

Sierpc 09-200 poinformował, że okres wykonywania umowy jest wyjątkowo 

niekorzystny z  uwagi na pandemię COVID-19. W trakcie wykonywania zlecenia 

kilkukrotnie pracownicy  i współpracownicy Biura byli na kwarantannie oraz opiece na 

dzieci.  Stąd prośba o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. 

Oznajmił, iż pracę nad dokumentacją trwają. Po wydaniu i uprawomocnieniu się 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpi o pozwolenie wodnoprawne                    

i pozwolenie na budowę.   

Pan Andrzej Dusiński – Usługi Projektowe ul. Warszawska 1/19, 06 – 500 Mława 

odnosząc się do dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej  Nr 4640W, w tym budowę 

ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu  o INI 01005639 w miejscowość Doziny” 

poinformował, że dotychczas wykonane zostały: 

- mapy do celów projektowych,  

- badania geotechniczne gruntów podłoża wraz z ich opracowaniem, 

- plan zagospodarowania, profile podłużne i poprzeczne, 

- projekt koncepcyjny odwodnienia drogi, 

- projekt koncepcyjny oświetlenia i usunięcia kolizji energetycznych, 

- projekt koncepcyjny usunięcia kolizji teletechnicznych i budowy kanału 

technologicznego, 

- pomiary ugięć istniejącej konstrukcji nawierzchni,  

- projekt technologiczny wzmocnienia istniejącej konstrukcji, 

- został złożony wniosek do Wójta Gminy Szreńsk o wydanie decyzji                                          

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, 

- uzyskano warunki usunięcia kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną (Orange 

SA) oraz z istniejącą siecią gazową (UNIMOT SA), 

- odbyły się konsultacje z Wójtem Gminy Szreńsk w sprawie proponowanych 

rozwiązań projektowych, uwzględniając w planie zagospodarowania zgłoszone uwagi i 

propozycje m. in. sposobu rozwiązania skrzyżowań z drogami gminnymi. 

Po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pozostanie uzyskanie 

pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę. 

Opóźnienie jest spowodowane ograniczeniami związanymi z trwającą pandemią 

koronawirusa. Prace projektowe wymagają bezpośrednich spotkań z wieloma osobami. 

Nie wszystkie problemy i sprawy można załatwić i rozwiązać za pomocą internetu czy 

telefonu. 

Pan Przewodniczący Zarządu Powiatu jednocześnie oznajmił, że projektant Pan 

Andrzej Dusiński przygotowuje dokumentację techniczną dla zadania pn. „Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 2352w Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy”.                          

Za nieterminowe wykonanie przedmiotowego zadania naliczane są przez PZD w 

Mławie kary umowne. Wykonawca zobowiązał się do złożenia I części dokumentacji 

technicznej – do lipca br., II części – do końca października br. Przekazana pomoc 

finansowa przez Gminę Strzegowo nie została wykorzystana w 2020 roku i została 

zwrócona. Powiat Mławski wystąpił do Gminy Strzegowo o ponowne jej udzielenie w 

2021 roku. 

Pan Andrzej Dusiński – Usługi Projektowe ul. Warszawska 1/19, 06 – 500 Mława 

oznajmił, że cały odcinek drogi został podzielony na dwa etapy. Na pierwszy odcinek 

jest wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Została ona oprotestowana. 

Projektując dokumentację techniczną dla przedmiotowej inwestycji pod uwagę wzięto 

sugestie Pana Dyrektora PZD w Mławie  o wprowadzeniu obwodnicy w m. Pokrytki.  

Takie rozwiązanie nie spodobało się jednemu mieszkańcowi m. Pokrytki.  



Bez obwodnicy nie jest możliwe zaprojektowanie i wykonanie drogi o normatywnych 

parametrach. 

Zarząd Powiatu uznał, że w przedmiotowej sprawie  należy zorganizować spotkanie                                  

z mieszkańcami miejscowości Pokrytki. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie opowiedział się za zmianą warunków: 

-  umowy Nr 2/DP/2021 dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2315W Dębsk – Szydłowo”; 

-  umowy Nr 3/DP/2021 dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo 

– Rzęgnowo – Grójec – Klewki”; 

-  umowy Nr 14/DP/2020 dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej                  

Nr 4640W, w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu  o INI 

01005639 w miejscowość Doziny” 

poprzez zmianę terminów z 30 czerwca 2021 roku na 30 września 2021 roku. 

5. Podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji 

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie opowiedział się za złożeniem wniosków                                       

o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych na następujące inwestycje: 

1) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej  

Nr 4640W, w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu  o INI 

01005639 w miejscowość Doziny”; 

2) ”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2315W Dębsk – Szydłowo”; 

3) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2370W (ul. Kościuszki) wraz z rozbudową 

drogi powiatowej Nr 2369W (ul. Graniczna i ul. Brukowa) w Mławie; 

4) Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 4  ul. Warszawska 44 w Mławie. 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu powiedział, że cieszy fakt, że inwestycja pn. 

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej               

Nr 4640W, w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu  o INI 

01005639 w miejscowość Doziny” nie będzie dzielona na etapy. Z punktu 

bezpieczeństwa jest to bardzo ważna inwestycja. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Wójta 

Gminy Dzierzgowo dot. złożenia wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o przebudowę następujących odcinków 

dróg: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo 

– Rzęgnowo – Grójec – Klewki”; 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś – granica województwa – 

Grzebsk – Nowe Brzozowo”. 

6. Wyrażenie zgody na wypłacenie odszkodowania należnego byłej właścicielce 

nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 1421/13                             

o powierzchni 0.0239 ha, położona w obrębie Szreńsk, gm. Szreńsk. 

Pan Marek Kujawa – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami poinformował, że zostało ustalone odszkodowanie na podstawie 

operatu szacunkowego z dnia 25.05.2021r. sporządzonego przez uprawnionego 

rzeczoznawcę majątkowego należne byłej właścicielce nieruchomości oznaczonej jako 

działka o numerze ewidencyjnym 1421/13  o powierzchni 0.0239 ha, położona                       

w obrębie Szreńsk, gm. Szreńsk, która na podstawie decyzji Wójta Gminy Szreńsk                

nr GGN.6831.2.2020 z dnia 09.10.2020r. przeznaczona została na poszerzenie drogi 



powiatowej nr P4640W i przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Mławskiego - 

zgodnie z art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia   21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990). Strony zapoznały się z w/w 

operatem i nie zgłaszają w stosunku do niego żadnych uwag.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wypłatę przedmiotowego 

odszkodowania. 

7. Wyrażenie zgody na wypłacenie odszkodowania należnego byłym współwłaścicielom 

nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 9/5 o powierzchni 

0.0116 ha, położona w obrębie Otocznia Nowa, gm. Wiśniewo. 

Pan Marek Kujawa – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami poinformował, że zostało ustalone odszkodowanie na podstawie 

operatu szacunkowego z dnia 25.05.2021r. sporządzonego przez uprawnionego 

rzeczoznawcę majątkowego należne byłym współwłaścicielom nieruchomości 

oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 9/5 o powierzchni 0.0116 ha, 

położona w obrębie Otocznia Nowa, gm. Wiśniewo, która na podstawie decyzji Wójta 

Gminy Wiśniewo nr RBGK.6831.25.20 z dnia 22.12.2020r. przeznaczona została na 

poszerzenie drogi powiatowej nr P2327W i przeszła z mocy prawa na własność 

Powiatu Mławskiego - zgodnie z art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                  

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990). 

Strony zapoznały się z w/w operatem i nie zgłaszają w stosunku do niego żadnych 

uwag.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wypłatę przedmiotowego 

odszkodowania. 

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

2021 r. 

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 671/2021 w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 17.352,96 zł 

(per saldo) i dotyczy: 

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 75411 w wysokości 37.492,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat 

świadczenia motywacyjnego strażakom pełniących służbę. 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 80153 w wysokości 5.103,96 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w 

podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 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. 

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w 

rozdziale 85504 w wysokości 33.000,00 zł w związku z wejściem nowych przepisów 

od 1 lipca 2021 r. w sprawie rządowego programu „Dobry start”, który prowadzi 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie 

środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją 

Wojewody. 

4. Wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie 

zwiększenia dochodów z porozumień na utrzymanie dzieci przebywających w 



rodzinach zastępczych w ogólnej wysokości 7.757,00 zł, w tym: z Powiatu 

Działdowskiego w wysokości 6.094,00 zł, z Powiatu Drawskiego w wysokości 253,00 

zł, z Powiatu Grodziskiego w wysokości 253,00 zł, z Powiatu Przasnyskiego w 

wysokości 64,00 zł, z Powiatu Nidzickiego w wysokości 553,00 zł, z Powiatu 

Nowodworskiego w wysokości 64,00 zł i z Miasta Stołecznego Warszawa w 

wysokości 476,00 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie 

finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z aneksami do 

zawartych porozumień. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 17.352,96 

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

1. W rozdziale 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie w wysokości 6.281,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 

materiałów promocyjnych. 

2. W rozdziale 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 2.400,00 zł, 

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w ramach umów 

zlecenia. 

3. W rozdziale 80120 następuje zwiększenie środków w planie finansowym I Liceum 

Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 48.500,00 zł, z przeznaczeniem na remont 

łazienki. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej. 

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

finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 20.000,00 zł,                                   

z przeznaczeniem na remont pracowni chemicznej. Powyższe środki zostały 

przesunięte z rezerwy ogólnej. 

5. W rozdziale 85205 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu 

Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 1.890,00 zł, z przeznaczeniem na 

realizację programu oddziaływań korekcyjnoterapeutycznych w ramach zadań                        

z zakresu administracji rządowej. 

6. W rozdziale 85220 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu 

Ośrodków Wsparcia 

9. 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 672/2021 w sprawie przekazania  

jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów                       

i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2021. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia ,,Nasza Ziemia” 

Rumoka 54, 06-545 Lipowiec Kościelny. 

Zarząd Powiatu Mławskiego po zapoznaniu się z petycją Stowarzyszenia „Nasza 

Ziemia” Rumoka 54, gm. Lipowiec Kościelny z dnia 15.06.2021r. nie kwestionuje 

zasadności remontu drogi powiatowej w miejscowości Rumoka, jednakże ze względu 

na ograniczone środki finansowe w roku 2021 remont przedmiotowej drogi nie może 

być zrealizowany.  

Zarząd Powiatu Mławskiego przeanalizuje możliwość ewentualnego remontu drogi 

powiatowej w miejscowości Rumoka przy tworzeniu projektu budżetu powiatu 

mławskiego na rok 2022.       

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę  Nr 673/2021. 

 

 



11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Mławskiej                          

w Szreńsku oraz m. Przychód. 

Zarząd Powiatu Mławskiego po zapoznaniu się z petycją mieszkańców ul. Mławskiej 

w Szreńsku oraz m. Przychód z dnia 23.06.2021r. nie kwestionuje zasadności budowy 

chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4640W- ul. Mławska w Szreńsku, jednakże ze 

względu na ograniczone środki finansowe w roku 2021 budowa chodnika nie może być 

zrealizowana.  

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę  Nr 674/2021. 

12. Rozpatrzenie wniosku Klubu Sportowego Zawkrze Mława o nieodpłatne użyczenie 

Mławskiej Hali Sportowej w Mławie wraz z zapleczem technicznym oraz przestrzenią 

reklamową na organizację Turnieju Piłki siatkowej im. Grzegorza Morawskiego w 

formie Memoriału. 

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta poinformował, że Pan Grzegorz Kuciński – 

Prezes Klubu Sportowego Zawkrze Mława zwrócił się do Zarządu Powiatu 

Mławskiego z prośbą o nieodpłatne użyczenie Mławskiej Hali Sportowej w Mławie 

wraz z zapleczem technicznym oraz przestrzenią reklamową na organizację Turnieju 

Piłki siatkowej im. Grzegorza Morawskiego w formie Memoriału. 

W/w Turniej organizowany jest przez Klub Sportowy Zawkrze Mława, Burmistrza 

Miasta Mława oraz Polską ligę Siatkówki w dniach 12 – 16 września 2021 roku. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Klubu 

Sportowego Zawkrze Mława w przedmiotowej sprawie.  

13. Rozpatrzenie wniosku Koła Gospodyń Wiejskich w Bogurzynie „Bogurzynianki”                 

w sprawie wsparcia finansowego imprezy organizowanej w związku z uroczystym 

otwarciem działalności Koła. 

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta poinformował, że Pani Sylwia Rutkowska – 

Przewodnicząca KGW „Bogurzynianki” zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu 

Mławskiego w sprawie wsparcia finansowego imprezy organizowanej w związku                   

z uroczystym otwarciem działalności Koła. Zostało ono wpisane do rejestru KGW w 

dniu 21 grudnia 2020 roku, jednakże w związku z panującą w kraju sytuacją 

epidemiologiczną uroczystość zaplanowana jest na 24 lipca 2021 roku. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Koła Gospodyń 

Wiejskich w Bogurzynie „Bogurzynianki”. Na powyższy cel przeznaczył kwotę                      

w wys. 500,00 zł. Źródłem pokrycia będą środki pochodzące z promocji.  

14. Sprawy różne.   

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że w dniu                   

9 lipca 2021 roku do Zarządu Powiatu wpłynęła odpowiedź Pana Prezesa 

Ciechanowsko-Ostrołęckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na pismo Pana 

Witolda Okumskiego – Członka Zarządu Powiatu z dnia 3 lipca 2021 roku. 

Zwracając się do Pana Witolda Okumskiego – Członka Zarządu poprosił  o odniesienie 

się do tematu.  

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu poinformował, że w sposób 

pozbawiony zasad sportowej rywalizacji COOZPN Ciechanów zmienił tabelę 

rozgrywek A klasy po zakończeniu sezonu. W związku z powyższym złożył  skargę 

prosząc o wyjaśnienie.  

W odpowiedzi otrzymał pismo Pana Waldemara Trochmiuka – Prezesa Ciechanowsko-

Ostrołęckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej oraz mail Pana Sławomira Pietrzyka 

- Prezesa Mazowieckiego ZPN.  

Przytoczył odpowiedź Pana Prezesa Mazowieckiego ZPN: „Delegatura w 

Ciechanowie-Ostrołęce podjęła decyzję o walkowerze na podstawie § 15 punkt 8 lit. G 

w związku z naruszeniem § 18 ust. 6 Regulaminu Rozgrywek Mazowieckiego ZPN na 



sezon 2020/2021. Zgodnie również z § 15 ust. 6 powyższego Regulaminu miała prawo 

do podjęcia takiej decyzji w terminie o którym Pan pisze. Podjęcie tej decyzji w takim 

terminie budzi wiele kontrowersji, niemniej jednak nie możemy pozwolić na 

naruszenie zasad ujętych w Regulaminach Rozgrywek. Co do osób, które nienależycie 

wywiązały się z powierzonych im obowiązków, po przeprowadzeniu postepowania 

wyjaśniającego, podjęte zostaną stosowne kroki, aby w przyszłości taka sytuacja się 

nie powtórzyła.” 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto dwunaste posiedzenie Zarządu 

Powiatu. 

 

 

                                                                                                Zarządu Powiatu Mławskiego:                                                                                                 
                                                             

                                                                               Jerzy Ryszard Rakowski                 

                                                                               Zbigniew Markiewicz           

                                                                               Jolanta Karpińska  

                                                                               Witold Okumski    

                                                                               Krystyna Zając      

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 112/2021 

z dnia 20.07.2021 r. 

 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałą  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętą  

na posiedzeniu w dniu 20 lipca 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  

21.07.2021 r.  

 


