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Protokół Nr 113/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 30 lipca 2021 roku 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto trzynaste 

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 przedstawił porządek 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 112/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 20.07.2021 r.  

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

powiatu mławskiego na rok 2021. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 675/2021 w sprawie zmiany harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2021. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mławskiego oraz 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informacji z wykonania Planu Finansowego  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za I półrocze 

2021roku. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z wykonania Planu Finansowego  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za I półrocze 

2021roku, której treść przedstawił Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie prowadzi działalność 

leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w przeważającej mierze 

finansowanych ze środków publicznych przekazywanych szpitalowi za zrealizowane 

świadczenia zdrowotne poprzez płatnika, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych oraz 

innych osób uprawnionych. 

Na podstawie wyników należy stwierdzić, że sytuacja finansowa Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na przestrzeni lat 2021 - 2023 

pozostaje stabilna. Zakład planuje utrzymać dotychczasową płynność finansową. 

Z analizowanej prognozy za lata 2021 - 2023 wynika, że zakład w 2021 roku osiągnie 

minimalny dodatni wynik finansowy, lecz w wyniku panującej pandemii będzie on 

niższy niż w 2020 r., hamując wzrost poziomu zobowiązań, i spadek kapitałów 

własnych. Szpital nie będzie generował tak znacznej nadwyżki finansowej, którą 

mógłby przeznaczyć na remonty oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu i 

modernizację oddziałów szpitalnych w celu zapewnienia wysokiej jakości 

świadczonych usług medycznych. Aby zrealizować zaplanowane zadania dotyczące 

częściowej wymiany zużytego sprzętu na nowy i przeprowadzić modernizację 

niektórych obiektów szpitala SPZOZ będzie musiał pozyskać środki z zewnętrznych 

źródeł finansowania. Jedynie pozyskanie środków z zewnątrz pozwoli na wykonanie 

zaplanowanych inwestycji. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 676/2021 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu 

Mławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informacji z wykonania Planu 



Finansowego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za                   

I półrocze 2021roku. 

6. Zapoznanie się z pismem najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego 16 w 

sprawie rozliczenia i najmu lokalu nr 6. 

Pani Joanna Tańska- Dyrektor ZOW w Mławie przypomniała, że Zarząd Powiatu na 

posiedzeniu w dniu 13 lipca 2021 roku zapoznał się z pismem p.  /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/ - lokatorów budynku przy ul. 

Słowackiego 18, w którym informują o złożeniu wypowiedzeniu umowy najmu lokalu 

nr /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/. Poprosili o udzielenie 

informacji o sposobie rozliczenia poniesionych nakładów i wysokości zwrócenia 

kosztów remontu mieszkania. Zarząd Powiatu wówczas uznał, że nie ma podstaw 

prawnych do zwrotu poniesionych kosztów remontu mieszkania w budynku przy ul. 

Słowackiego 18. 

W dnu 22 lipca 2021 roku w/w lokatorzy złożyli kolejne pismo, w którym proponują, 

aby po rozwiązaniu umowy najmu lokal nr  /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/ wynajęła Pani/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/, która obecnie zamieszkuje lokal nr 
/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/  w tym 

samym budynku. 

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/ 

wszelkie rozliczenia finansowe związane z remontem lokalu chcą dokonać z  /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/ bez 

zaangażowania Zarządcy  i Zarządu Powiatu. Pani  /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/ akceptuję rozwiązanie 

zaproponowane przez  /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/ 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na najem lokalu nr 6 o powierzchni 

46,21m² znajdującego się budynku mieszkalno - oświatowym  w Mławie przy                        

ul. Słowackiego 18 dla /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/, po opuszczeniu powyższego lokalu przez dotychczasowych 

najemców, podejmując uchwałę Nr 677/2021. 

7. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie działających na terenie powiatu mławskiego 

oraz Komendanta Powiatowego Policji w Mławie w sprawie zorganizowana na terenie 

powiatu mławskiego pieczy zastępczej w postaci rodziny zawodowej interwencyjnej, 

pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.   



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

poinformowała, że mając na uwadze liczbę podejmowanych interwencji w rodzinach, 

znaczny w 2021 roku wzrost  liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej 

Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie działających na terenie powiatu mławskiego oraz Komendant Powiatowy 

Policji w Mławie złożyli do Zarządu Powiatu wniosek w sprawie zorganizowana na 

terenie powiatu mławskiego pieczy zastępczej w postaci rodziny zawodowej 

interwencyjnej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.   

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd Powiatu uznał, że jest to zadanie niełatwe                  

z uwagi na brak osób chętnych do utworzenia pogotowia rodzinnego. Niemniej jednak 

należy poczynić starania do zorganizowana na terenie powiatu mławskiego pieczy 

zastępczej w postaci rodziny zawodowej interwencyjnej, pełniącej funkcję pogotowia 

rodzinnego.   

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Zastępcy Centrum 

Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie. 

Pani Marlena Watemborska – Dyrektor Centrum Administracyjnego do Obsługi 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie poinformowała, że Pan 

Krzysztof Ługowski, obecny zastępca dyrektora w dniu 26 lipca br. przeszedł na 

emeryturę. W dniu 19 lipca 2021 roku rozstrzygnięto postepowanie konkursowe na 

urzędnicze stanowisko Zastępcy Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie. W wyniku naboru wyłoniono 

kandydatkę na w/w stanowisko w osobie Pani Katarzyny Krużmanowskiej. 

Pani Katarzyna Krużmanowska posiada wykształcenie uprawniające do zajęcia 

stanowiska zastępcy Centrum Administracyjnego oraz bogate doświadczenie 

zawodowe, związane ze specyfiką pracy w domach dziecka. Obecnie jest zatrudniona 

na stanowisku wychowawcy w Domu Dziecka nr 4 w Kowalewie i pełni w nim 

funkcję lidera.  

Zarząd Powiatu po zasięgnięciu pozytywnej opinii Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Mławie wydał pozytywną opinię w stosunku do powołania na 

wnioskowane stanowisko Pani Katarzyny Krużmanowskiej. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 678/2021. 

Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu złożył podziękowania za wieloletnią 

pracę dotychczasowemu Zastępcy Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie Panu Krzysztofowi Ługowskiemu                          

w związku z przejściem na emeryturę. 

9. Zapoznanie się z pismem mieszkanki m. Kowalewko w sprawie przywrócenia 

ogrodzenia posesji do stanu poprzedniego.  

Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że w związku                      

z prowadzoną inwestycją polegającą na rozbudowie drogi powiatowej nr 2343W 

Bogurzynek-Mdzewo ogrodzenie na całym odcinku działki nr /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/ bezpośrednio sąsiadującej z 

nowo powstałym chodnikiem zostało zdemontowane.  

Właścicielka działki nr /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/ zwróciła się do Zarządu Powiatu  z prośbą o  przywrócenie ogrodzenia 

posesji do stanu poprzedniego. 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że prowadzone były 

rozmowy negocjacyjne z Panią /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/ w sprawie zdemontowania ogrodzenia w zamian 

za wykonanie przez PZD w Mławie dodatkowego zjazdu z drogi powiatowej na 

nieruchomość Pani /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/. 
Gdyby PZD w Mławie nie zrealizował ze swoich środków dodatkowego zjazdu, 

którego koszt zgodnie z przepisem art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 

r. poz. 470 ze zm.) powinien pokryć właściciel nieruchomości przyległej do drogi, 

musiałaby Pani /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/ ze swoich środków pokryć koszt w kwocie 4 000,00 zł. 

Dlatego prowadzone wzajemne uzgodnienia doprowadziły do stanu w którym 

wzajemne roszczenia tj. Pani /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/ za ogrodzenie i PZD w Mławie za wykonany 

zjazd zniosły się nawzajem co kończy daną sprawę. 

Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu oznajmił, iż Radca Prawny 

wydał opinię w przedmiotowej sprawie, która jest tożsama ze stanowiskiem Dyrektora 

PZD w Mławie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zgodził się ze stanowiskiem Dyrektora PZD w Mławie                 

i opinią radcy prawnego w przedmiotowej sprawie. 

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Komunikacji w sprawie zmiany dochodów 

i wydatków w budżecie powiatu mławskiego na 2021 rok.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Jana Chodziutko – Dyrektora 

Wydziału Komunikacji w sprawie dokonania zmiany dochodów i wydatków w 

budżecie powiatu na 2021 rok w sposób następujący: 

Zwiększenie dochodów: 

Dział 756, rozdział 75618 § 420 – 150 000,00 zł (wpływy z opłat komunikacyjnych); 

Dział 756, rozdział 75618 § 490 –   30 000,00 zł (wpływy z opłat za holowanie); 

Dział 756, rozdział 75618 § 570 –   10 000,00 zł (wpływy z kar i opłat od osób 

fizycznych). 

Zwiększenie wydatków: 

Dział 750, rozdział 75020 § 430 – 190 000,00 zł  

w tym 150 000,00 zł na druki komunikacyjne (umowa z PWPW) i 40 000,00zł na 

realizację umowy na usługi polegające na usuwaniu pojazdów z dróg z terenu Powiatu 

Mławskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego. 

Powyższe zmiany w budżecie Powiatu Mławskiego związane są z większymi 

dochodami i związanymi z tym wydatkami w związku ze zwiększoną ilością zleceń na 

holowanie samochodów, a co za tym idzie zwiększonymi wydatkami za utrzymanie 

parkingu dla samochodów z holowani. Zwiększenie dochodów i wydatków wynika 

także z większej ilości dokonanych rejestracji.  

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie zwiększenia nakładów 

zaplanowanych na 2021 rok na zadanie „Odnowa nawierzchni bitumicznej”.  

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu                  

z prośbą o zwiększenie nakładów zaplanowanych na 2021 rok na zadanie „Odnowa 

nawierzchni bitumicznej”. Po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym 

najniższa oferta złożona przez kontrahenta Mar Dar M.Tompalski wyniosła 652 178,72 

zł. Środki na pokrycie wydatków na w/w zadanie Pan Dyrektor PZD w Mławie 



proponuje przesunąć z zadania bieżącego utrzymania dróg. Zmiana nie powoduje 

zmian paragrafów wydatkowych, ani zmian harmonogramu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za w/w wnioskiem Pana Dyrektora PZD                  

w Mławie. 

12. 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. - Zarząd Powiatu wprowadził następujące zmiany: 

- poz. III „Bieżące utrzymanie dróg” zmniejszenie o kwotę 52 179,00 zł                                                 

do kwoty 1 507 821,00 zł;  

- poz. VI „Odnowa nawierzchni bitumicznej” zwiększenie  o kwotę 52 179,00 zł                               

do kwoty 652 179,00 zł.  

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

ulega zwiększeniu i wynosi : 53 853 530,38  zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 679/2021. 

13. Rozpatrzenie wniosku Z-cy Burmistrza Miasta Mława w sprawie zmiany 

przeznaczenia dotacji dla Miasta Mława zaplanowanej w budżecie powiatu 

mławskiego na 2021 rok. 

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

bieżącym roku ze względu na wciąż panujące obostrzenia związane z epidemią 

COVID-19, a także w związku z zaangażowaniem środków finansowych Wojska 

Polskiego w walkę z pandemią Burmistrz Miasta Mława odstąpił od organizacji 

obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą w 

dotychczasowej formie (tj. z teatru ulicznego „Nalot bombowy na Mławę”, z pikniku 

militarnego oraz z drużynowego biegu żołnierskiego o puchar Szefa Sztabu 

Generalnego WP i imprez im towarzyszących). 

W dniu 27 sierpnia 2021 roku odbędzie się w parku miejskim koncert plenerowy 

Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Obchody rocznicowe Burmistrz Miasta 

Mława wspólnie z Wójtem Gminy Wieczfnia Kościelna Miasto planuje zorganizować 

w dniu 1 września br. przy pomniku Piechura.  

Pan Szymon Zejer – Z-ca Burmistrza Miasta Mława zwrócił się do Zarządu Powiatu               

z prośbą o przekierowanie dotacji w wys. 10 000,00 zł dla Miasta Mława zaplanowanej 

w budżecie powiatu mławskiego na 2021 rok na współpracę trzeciej edycji festiwalu 

jazzowego – Victor Young Jazz festiwal Mława 2021. Budżet dwudniowego festiwalu 

zaplanowanego na 24 i 25 września br. to blisko 150 000,00 zł.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do wniosku Z-cy Burmistrza Miasta 

Mława.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty pozakonkursowej wnioskowanej przez 

Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja z siedzibą w 06-458 Niedzbórz 42 

dotyczącej realizacji zadania pod nazwą „Piknik Patriotyczny”. 

Zarząd Powiatu Mławskiego uznał za celowe realizację zadania pod nazwą „Piknik 

Patriotyczny” wnioskowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja z 

siedzibą  w 06-458 Niedzbórz 42 i  dokonał wsparcia tego zadania poprzez 

dofinansowanie w formie dotacji celowej budżetowej w kwocie 2 500,00 zł. 

Szczegółowe warunki powierzenia realizacji w/w zadania określi stosowna umowa. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 680/2021. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny 

Ceryn-Kowalskiej pedagoga w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  



Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną dla Pani Katarzyny Ceryn-

Kowalskiej pedagoga w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

1) Bożena Tomkiel - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej  

              Przedstawiciel organu prowadzącego 

2) Daniela Szczepkowska-Bluj - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie 

                                                     Delegatura w Ciechanowie 

3) Izabela Wiśniewska- Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie 

4) Danuta Pieniek- Ekspert z listy MEN 

5) Teresa Nowotczyńska-Boczek - Ekspert z listy MEN. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 681/2021. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty 

Walczak nauczyciela zajęć rozwijających kreatywność, wczesnego wspomagania 

rozwoju, funkcjonowania osobistego i społecznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. J. Korczaka w Mławie ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną dla Pani Marty Walczak nauczyciela 

zajęć rozwijających kreatywność, wczesnego wspomagania rozwoju, funkcjonowania 

osobistego i społecznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  im. J. 

Korczaka w Mławie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 

składzie: 

1) Bożena Tomkiel - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej  

              Przedstawiciel organu prowadzącego 

2) Daniela Szczepkowska-Bluj - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie 

                                                     Delegatura w Ciechanowie 

3) Maria Magdalena Kozakiewicz - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

                                                    Wychowawczego im. J. Korczaka w Mławie  

4) Danuta Pieniek - Ekspert z listy MEN 

5) Teresa Nowotczyńska-Boczek - Ekspert z listy MEN. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 682/2021. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Gizeli 

Klickiej nauczyciela edukacji przedszkolnej i zajęć rewalidacyjnych w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Mławie ubiegającego się o 

awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną dla Pani Gizeli Klickiej nauczyciela 

edukacji przedszkolnej i zajęć rewalidacyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym  im. J. Korczaka w Mławie ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego  w składzie: 

1) Bożena Tomkiel - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej  

    Przedstawiciel organu prowadzącego 

2) Daniela Szczepkowska-Bluj - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie 

                                               Delegatura w Ciechanowie 

3) Maria Magdalena Kozakiewicz - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

                                                    Wychowawczego im. J. Korczaka w Mławie  

4) Danuta Pieniek- Ekspert z listy MEN 

5) Teresa Nowotczyńska-Boczek - Ekspert z listy MEN 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 683/2021. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Emilii 

Gadomskiej nauczyciela zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. 

J. Korczaka w Mławie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 



Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną dla dla Pani Emilii Gadomskiej 

nauczyciela zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  im. J. Korczaka 

w Mławie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

1) Bożena Tomkiel - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej  

    Przedstawiciel organu prowadzącego 

2) Daniela Szczepkowska-Bluj - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie 

                                               Delegatura w Ciechanowie 

3) Maria Magdalena Kozakiewicz - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

                                                    Wychowawczego im. J. Korczaka w Mławie  

4) Danuta Pieniek- Ekspert z listy MEN 

5) Teresa Nowotczyńska-Boczek - Ekspert z listy MEN 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 684/2021. 

19. Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa  dla  Dyrektora  Zespołu 

Szkół nr 1 w Mławie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 685/2021 w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa  

dla  Dyrektora  Zespołu Szkół nr 1 w Mławie. 

20. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie likwidacji 

Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w w/w sprawie i postanowił wnieść pod obrady XXVIII Sesji.  

21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie 

zabezpieczenia w budżecie Powiatu Mławskiego środków finansowych w wys.                      

38 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w ramach Rządowego 

Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w 

zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna 

tablica”. 

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

ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 

2020-2024 – „Aktywna tablica” jedenaście szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Mławski, może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości po 14 000,00 zł 

dla każdego typu szkoły (razem 154 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub 

pomocy dydaktycznych, które pomagają w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pozyskane środki pozwolą zakupić sprzęt, 

który unowocześni szkolne bazy dydaktyczne oraz uatrakcyjni ofertę edukacyjną i w 

razie potrzeby ułatwi zdalne nauczanie.  

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zabezpieczenie przez organ prowadzący 

wkładu własnego w wysokości 3 500,00 zł na każdą szkołę – co stanowi 20% kwoty 

kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Całkowita 

wartość zadania przy założeniu wkładu własnego wynosi 17 500,00 zł dla każdej 

szkoły.  

Tekst Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”  nie został 

jeszcze opublikowany po konsultacjach społecznych. Projekt Rozporządzenia z dnia   

17 czerwca 2021 r. zakłada, że organy prowadzące składają wnioski do właściwych 

wojewodów do 10 sierpnia 2021 r., zaś rozpatrywanie wniosków przez zespoły 

powołane przez wojewodów i ministrów prowadzących szkoły w celu kwalifikacji 

zaplanowano do 27 sierpnia 2021 r. 



Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia zwrócił się do Zarządu 

Powiatu z prośbą o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Mławskiego środków 

finansowych w wys. 38 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w 

ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 

2020 – 2024 – „Aktywna tablica” według poniższego zestawienia: 

1) Zespół Szkół nr 1 w Mławie: 

- Technikum nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego – Dz. 801, Rdz. 80115 § 4240 – 3 500,00 

zł 

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego - Dz. 801, Rdz. 80117                 

§ 4240 – 3 500,00 zł 

2) Zespół Szkół nr 2 w Mławie:  

- Technikum nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej - Dz. 801, Rdz. 80115 § 4240 –                            

3 500,00zł 

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej - Dz. 801, Rdz. 80117                   

§ 4240 – 3 500,00 zł 

3) Zespół Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie: 

- Technikum nr 3 - Dz. 801, Rdz. 80115 § 4240 – 3 500,00 zł 

- III Liceum Ogólnokształcące - Dz. 801, Rdz. 80120 § 4240 – 3 500,00 zł 

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 - Dz. 801, Rdz. 80117 § 4240 – 3 500,00 zł 

4) Zespół Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r.: 

- II Liceum Ogólnokształcące - Dz. 801, Rdz. 80120 § 4240 – 3 500,00 zł 

- Technikum nr 4 - Dz. 801, Rdz. 80115 § 4240 – 3 500,00 zł 

5) I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie - Dz. 801, 

Rdz. 80120 § 4240 – 3 500,00 zł 

6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mławie: 

- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna - Dz. 801, Rdz. 80134 § 4240 – 3 500,00 zł 

Razem: 38 500,00 zł. 

Zarząd Powiatu z rezerwy ogólnej budżetu powiatu postanowił przeznaczyć środki               

w wys. 38 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w ramach 

Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 

– „Aktywna tablica”.  

22. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie w sprawie przesunięcia ilości 

oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 z III Liceum Ogólnokształcącego 

do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3. 

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 przesunięcie ilości oddziałów klas pierwszych na rok szkolny                  

2021/2022 z III Liceum ogólnokształcącego do Branżowej szkoły I Stopnia nr 3.                                       

W związku z dużym zainteresowaniem nauką w klasach wielozawodowych Branżowej 

Szkoły I Stopnia nr 3 zachodzi potrzeba zwiększenia liczby oddziałów z dwóch do 

trzech i zmniejszenie liczby oddziałów liceum ogólnokształcącego z dwóch do 

jednego.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Stefana 

Wojnarowskiego – Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie w przedmiotowej sprawie. 

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

dodatkowych środków finansowych w wys. 2 000,00 zł  na administrowanie szkolną 

siecią komputerową.  

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 wys. 2 000,00 zł  na 

administrowanie szkolną siecią komputerową. 

Szkoła dysponuje 100 komputerami, które znajdują się w 2 pracowniach 

informatycznych, 3 pracowniach elektronicznych, 26 klasopracowniach, 

informatycznym centrum informacji multimedialnej, hali sportowej i pomieszczeniach 

administracji. Wszystkie komputery są podłączone do sieci LAN oraz mają dostęp do 

Internetu. Cała infrastruktura sieciowa oparta jest na 2 przełącznikach 48-portowych                

i 3 przełącznikach 24-portowych.  

Szkolna sieć lokalna wymaga ciągłego nadzoru i nieustannych modyfikacji oraz 

napraw, aby zapewnić stały dostęp do usług internetowych takich jak dziennik 

elektroniczny, Microsoft 365 oraz zajęć edukacyjnych w pracowniach informatycznych 

i elektronicznych. W takiej infrastrukturze bardzo często dochodzi do awarii sprzętu 

lub oprogramowania, które wymaga serwisowania przez osoby wykwalifikowane, 

które będą w stanie podołać tym problemom.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie ustosunkował się do wniosku Pana Stefana 

Wojnarowskiego – Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie. Na powyższy cel przeznaczył kwotę 

w wys. 2 000,00 zł. Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu. 

24. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie w sprawie przyznania 

dodatkowych środków finansowych w wys. 2 000,00 zł  na administrowanie szkolną 

siecią komputerową.  

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

Pani Aneta Zawadzka – Dyrektor ZS Nr 2 w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu                

z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wys. 2 000,00 zł  na 

administrowanie szkolną siecią komputerową. 

Szkoła dysponuje 150 komputerami, które znajdują się w 6 pracowniach 

informatycznych, 26 klasopracowniach, informatycznym centrum informacji 

multimedialnej i pomieszczeniach administracji. Wszystkie komputery są podłączone 

do sieci LAN oraz mają dostęp do Internetu. Cała infrastruktura sieciowa oparta jest na 

6 przełącznikach 48-portowych  i 2 przełącznikach 24-portowych. Do sieci podłączone 

są drukarki oraz adaptery wifi. Tak 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 rozbudowanej infrastrukturze często dochodzi do kolizji lub awarii sprzętu lub 

oprogramowania, które wymaga natychmiastowej interwencji osoby, która będzie w 

stanie podołać problemom informatycznym, które często wykraczają pozo podstawowe 

umiejętności obsługi komputera.  

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu poprosił o informację na temat sposobu 

organizacji administrowania szkolną siecią komputerową. 

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

Pani Dyrektor ZS Nr 2 zamierza podpisać z pracownikiem umowę zlecenie, w ramach 

której  pracownik zobowiąże się do administrowania szkolną siecią komputerową. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Anety Zawadzkiej – 

Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie. Na powyższy cel przeznaczył kwotę w wys. 2 000,00 zł. 

Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu. 

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

utworzenie klasy łącznej, w której młodzież będzie kształciła się w dwóch zawodach: 

technik handlowiec i technik rachunkowości. 

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

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

z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie klasy łącznej, w której młodzież będzie 

kształciła się w dwóch zawodach: technik handlowiec i technik rachunkowości. 



Na podstawie przeprowadzonej rekrutacji widoczne jest zainteresowanie podjęciem 

nauki w technikum. Ilość zainteresowanych podjęciem nauki pozwoliłaby nawet na 

otwarcie trzech klas jednozawodowych, jednakże wiązałoby się to z utworzeniem 6 

klas a nie 5 zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Starostwa Powiatowego w Mławie (EZ.4350.1.2021) z dnia 15 marca 2021 roku. Panu 

Dyrektorowi ZS nr 4 w Mławie zależy również na zachowaniu ciągłości nauczania, 

dlatego proponuje kształcenie w w/w zawodach.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w wniosek Pana Stanisława 

Matyjasika – Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie.  

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

złożenie wniosku do PUP w Mławie dot. zorganizowania prac interwencyjnych. 

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

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

z prośbą o wyrażenie zgody złożenie wniosku do PUP w Mławie dot. zorganizowania 

prac interwencyjnych dla Pani Estery Skoworotkin na okres 5 miesięcy (refundacja) 

oraz 4 miesięcy (po okresie refundacji). 

Obecnie Pani E. Skoworotkin pracuje w szkole zastępując sekretarza szkoły, której 

stan zdrowia jest niestabilny i można przypuszczać, iż w każdej chwili może ponownie 

nie być w stanie wykonywać swojej pracy. 

Szkoła obecnie potrzebuje sekretarza do kontynuowania rozpoczętych prac w 

sekretariacie szkolnym, przede wszystkim do rekrutacji uczniów na rok szkolny 

2021/2022 oraz prac organizacyjnych przy prowadzeniu egzaminów zawodowych i 

maturalnych. Szkoła posiada obecnie środki na pokrycie w całości skutku finansowego 

za zorganizowanie pracy interwencyjnej.  

Skutek finansowy przez okres 6 miesięcy – 12 421,98 zł. 

Skutek finansowy w 2022 roku przez okres 4 miesięcy – 6 951,04 zł.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za zorganizowaniem prac 

interwencyjnych w ZS Nr 4 w Mławie. 

27. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie w sprawie przyznania 

dodatkowych środków finansowych w wys. 46 000,00 zł na opłacenie usługi 

remontowej. 

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

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

z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wys. 46 000,00 zł na 

opłacenie usługi remontowej. 

W/w środki są niezbędne jest w celu opłacenia usługi dostawy i montażu wykładziny 

na parterze szkoły i półpiętrze szkolnym, a także renowacji schodów poprzez montaż 

wykładziny obiektowej. Obecny stan podłóg oraz schodów w szkole jest w bardzo 

złym stanie i wymaga pilnego remontu- świadczy o tym protokół z okresowej kontroli 

stanu technicznego budynku z dnia 12.05.2021 r. 

Odpowiednia podłoga, po której poruszają się codziennie setki osób jest niezbędna nie 

tylko ze względów estetycznych, ale przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo. 

Najpilniejsza do wymiany jest wykładzina na półpiętrze szkolnym, gdyż jej oderwane 

części powodują możliwość potknięcia i spowodowania uszczerbku na zdrowiu 

uczniów oraz nauczycieli. 

W podobnym stopniu uszczerbki na schodach stanowią realne zagrożenie dla 

korzystających z nich osób. 

Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy samopoziomującej oraz montaż nowej 

wykładziny pozwoli na zapobiegnięcie w/w wydarzeń oraz znacznie poprawi 

wizerunek szkoły. 



Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił ustosunkować się do wniosku w terminie 

późniejszym.  

28. Sprawy różne.   

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Pani Edyta 

Wild - Sekretarz Powiatu złożyła wniosek w sprawie zwiększenia środków w planie 

finansowym na 2021 rok (Dz. 750, Rozdz. 75020 § 4210) na zakup pakietu 

oprogramowania linii Progman firmy Woltres Kluwer Polska sp. z o.o., w skład 

którego wchodzi program: kadrowo-płacowy.  

Pani Edyta Wild - Sekretarz Powiatu oznajmiła, że do chwili obecnej Wydział 

Organizacyjny i Spraw Obywatelskich nie posiadał nigdy żadnego programu do 

obsługi kadrowej pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie. 

W/w pakiet usprawniłby oraz ułatwił pracę, która jest wykonywana w sposób 

tradycyjny. Został on zaprojektowany, celem zaspokojenia potrzeb dla jednostek 

sektora finansów publicznych.  

Nadmieniła, iż przy pomocy w/w programu z linii Progman jest możliwość 

sporządzania niezwykle czasochłonnych sprawozdań, które Starostwo Powiatowe                

w Mławie jest zobowiązane przesyłać do GUS. Pakiet posiada również obsługę 

Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz Systemu Informacji Oświatowej. 

Program jest wyposażony w wiele gotowych pomocnych wydruków oraz narzędzi do 

tworzenia zestawień, ułatwiających analizę zebranych danych. Zaletą tej linii jest 

również elastyczność i łatwość obsługi oraz możliwość pracy online. Praca                              

z wykorzystaniem programu linii Progman staje się więc bardziej efektywna. Pakiet ten 

jest skrupulatną i bogatą w informacje składnicą danych o pracowniku jak i jednostce. 

Koszt jego zakupu wynosi 12 000 zł brutto. 

Firma Woltres Kluwer Polska sp. z o.o. jest znana Starostwu Powiatowemu w Mławie, 

z uwagi na wieloletnią współpracę na innych programach linii Progman takich jak: 

Majątek, Finanse premium plus, Rozrachunki premium plus, Kasa premium plus, 

Magazyn, Zbiorczy Yat. Współpraca układa się na dobrym poziomie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Sekretarz Powiatu. 

Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu. 

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

Waldemar Chocholski – Wicedyrektor ZS Nr 2 w Mławie zwrócił się do Zarządu 

Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby uczniów w klasie I             

technik logistyk do 30, gdyż tyle jest złożonych oryginalnych świadectw na ten 

kierunek. Z kandydatami przeprowadzono rozmowy, proponując inne kierunki 

kształcenia jednak odmówili. W szkole nie został utworzony kierunek technik 

hotelarstwa, a na pozostałych kierunkach technicznych jest komplet uczniów.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do wniosku Pana 

Waldemara Chocholskiego – Wicedyrektora ZS Nr 2 w Mławie w przedmiotowej 

sprawie. 

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

związku    z prowadzoną rekrutacją na rok szkolny 2021/2022 Pani Urszula Makowska 

– Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o: 

1) zatwierdzenie kierunków: 

Technikum Nr 1: 

- 1 technik budownictwa; 

- 1 technik reklamy; 

- 1 technik informatyk; 

- ½ technik programista + ½ technik informatyk. 

Branżowa Szkoła i Stopnia: 

- 1 monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie. 



2) wyrażenie zgody na zwiększenie ilości uczniów w powstających oddziałach: 

- technik budownictwa – 28 

- technik reklamy – 28 

- technik informatyk – 22 

- technik informatyk/technik programista – 12 + 15 = 27 

- monter zabudowy – 23. 

Pani Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie w uzasadnieniu wniosku zwróciła uwagę, że 

kierunek budownictwo cieszy się dużym zainteresowaniem. Zwiększenie w technikum 

reklamy jest podyktowane likwidacją technikum ochrony środowiska z powodu braku 

naboru (7 chętnych). Osoby te deklarujące naukę w przywołanym zawodzie wyrażają 

chęć dalszego kształcenia w technikum budownictwa (1 osoba) i w technikum reklamy 

(6 osób).  

Zarząd Powiatu jednogłośnie negatywnie rozpatrzył wniosek Pani Urszuli Makowskiej 

– Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie w przedmiotowej sprawie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za opracowaniem dokumentacji 

technicznej na zadanie związane z rozbudową drogi powiatowej nr 2314 W Dębsk – 

Kitki – Szumsk w rozszerzonym zakresie.  

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto trzynaste posiedzenie Zarządu 

Powiatu. 

 

                                                                                                Zarządu Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                             

                                                                               Jerzy Ryszard Rakowski                 

                                                                               Zbigniew Markiewicz           

                                                                               Jolanta Karpińska    

                                                                               Witold Okumski      

                                                                               Krystyna Zając    

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 113/2021 

z dnia 30.07.2021 r. 

 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałą  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętą  

na posiedzeniu w dniu 30 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  

30.07.2021 r.  

 

 


