
Br. 0022.21.2021                                      

 

Protokół Nr 114/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 16 sierpnia 2021 roku 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto czternaste 

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 113/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 30.07.2021 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdu marki Audi 

80 przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie prawomocnego 

postanowienia z dnia 9 czerwca 2021r. Sądu Rejonowego w Mławie, sygn. akt:                                

I Ns 20/21, podejmując uchwałę Nr 686/2021. 

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

zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 158 770,00 zł z przeznaczeniem na 

modernizację dachu jednego z budynków przy ul. Wyspiańskiego 7. 

Pan Witold Żerański – Dyrektor PUP w Mławie zwrócił się do Zarządu powiatu                        

z prośbą o zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 158 770,00 zł                                 

z przeznaczeniem na modernizację dachu jednego z budynków przy ul. Wyspiańskiego 

7, będącego siedzibą PUP w Mławie, którym Urząd włada na podstawie umowy 

użyczenia w sposób następujący: 

- zwiększenie Działu 853 rozdziału 85333 §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 158.770,00 zł. 

Konieczność przeprowadzenia inwestycji związanej z naprawą dachu podyktowana jest 

bardzo złym stanem technicznym. Potwierdza to przeprowadzona w listopadzie 2020 

roku przez Rzeczoznawcę Budowlanego „Opinia techniczna w sprawie stanu 

technicznego pokrycia dachów budynku Powiatowego Urzędy Pracy w Mławie".                     

Z dokumentu tego wynika, że stan dachu nad niższą częścią budynku jest bardzo zły. 

Użytkowanie bez koniecznych napraw powodować będzie dalsze destrukcyjne 

działanie czynników zewnętrznych i pogłębianie się negatywnych skutków i coraz 

większe przecieki. Zalecane jest przeprowadzenia prac w następującym zakresie: 

zerwanie istniejącego pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi, wzmocnienie 

istniejącego podłoża np. w postaci deski dachowej jako płyt z wełny mineralnej 

twardej gr 20 mm, wyprofilowanie spadków, wykonanie pokrycia z 2 warstw papy 

termozgrzewalnej oraz wykonanie obróbek blacharskich Według przeprowadzonego 

wstępnego rozpoznania rynku usług po bieżącej aktualizacji koszt niezbędnych prac na 

chwilę obecną może oscylować w granicach od 150.000,00 zł do 160 000,00 zł. 

Zakres prac pokrywa się zalecanymi w w/w opinii technicznej i obejmuje: zerwanie 

ogniomurów i wykonanie nowych z blachy powlekanej, zerwanie dotychczasowego 

pokrycia dachowego i wywóz odpadów z utylizacją, pokrycie dachu styropapą, 

wykonanie konstrukcji spadkowej przy rynnach, położenie warstw papy, demontaż o 



montaż orynnowania, wykonanie obróbek dekarskich, naprawa kominów, demontaż i 

montaż instalacji odgromowej. Rozeznanie rynku zaktualizowane ze względu na dużą 

dynamikę cen orynnowania, blachy płaskiej obróbkowej, styropapy, papy 

termozgrzewalnej drzewa konstrukcyjnego. Ponadto wykonawcy zwracają uwagę na 

coraz większy problem z dostępnością materiałów niezbędnych do wykonania zadania, 

jak i coraz szybszy wzrost cen na rynku budowlanym. Przy obecnym stanie 

technicznym i braku napraw może zaistnieć zagrożenie dla osób znajdujących się w 

pobliżu budynku oraz wewnątrz budynku. Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce 9 

kwietnia 2021 r. w godzinach popołudniowych, gdy podczas silnego wiatru i deszczu 

oderwał się kawałek pokrycia z dachu (papy) o długości ok 2 m. i był zawieszony na 

rogu dachu tuż nad chodnikiem przy budynku Urzędu. Ponadto wewnątrz budynku są 

widoczne coraz większe przecieki na sufitach. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił zwiększyć plan finansowy PUP w Mławie na 

2021 rok o kwotę 158 770,00 zł. Źródłem pokrycia będzie:  

1) 35 823,75 zł (środki własne) – z rozliczenia inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2314W Dębsk – Kitki - Szumsk poprzez budowę chodnika w 

miejscowości Szumsk”; 

2) 28 946,25 zł (środki własne) – ze zmniejszenia środków na obsługę długu; 

3) 94 000,00 zł – ze zwiększenia dochodów z prowizji za zarządzanie 

nieruchomościami Skarbu Państwa.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania 

budżetu  powiatu mławskiego oraz  informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej za I półrocze roku 2021. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o przebiegu wykonania budżetu  powiatu 

mławskiego oraz  informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za              

I półrocze roku 2021, której treść przedstawiła Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik 

Powiatu.  

Na dzień 30.06.2021r. planowane dochody ogółem ustalone zostały na poziomie 

119.202.666,13 zł wykazując wzrost w stosunku do planu pierwotnego o 7,96%. 

Wykonanie dochodów wyniosło 61.272.872,90 zł, co stanowi 51,40% planu na dzień 

30.06.2021r. 

Dochody bieżące (na plan według stanu na dzień 30.06.2021 r - 84.935.640,75 zł) 

zrealizowano na poziomie 49.152.931,02 zł, co stanowi 57,87%, dochody majątkowe 

(plan według stanu na dzień 30.06.2021 r. - 34.267.025,38 zł) zrealizowano w 

wysokości 12.119.941,88 zł, co stanowi 35,37% planu. 

Planowane wydatki ogółem na dzień 30.06.2021 r. zestawione na kwotę 

136.753.534,85 zł wykazują dynamikę rosnącą w stosunku do planu pierwotnego o 

11,31%. 

Za pierwsze półrocze 2021 r. wykonano wydatki ogółem na kwotę 40.733.978,84 zł, co 

stanowi 29,79% zestawionego planu po dokonanych zmianach. 

Wydatki bieżące planowane na poziomie 84.463.386,35 zł zrealizowano w 47,58%, 

wydatki majątkowe, na plan 52.290.148,50 zł, wykonano w 1,05%. 

Na planowany deficyt powiatu według stanu na dzień 30.06.2021r /różnica pomiędzy 

dochodami a wydatkami/ w wysokości 17.550.868,72 zł powiat osiągnął nadwyżkę 

budżetową w wysokości 20.538.894,06 zł. 

Przychody ogółem po stronie wykonania na dzień 30.06.2021 r dotyczą wolnych 

środków w łącznej kwocie 22.356.551,00 zł na planowane - 19.941.868,72 zł. 

Po stronie rozchodów budżetu powiatu na planowaną kwotę 2.391.000,00 zł dokonano 

planowanych spłat rat kredytów /ze środków wolnych/ w łącznej wysokości 

1.291.000,00 zł, co stanowi 53,99% realizacji planu. 



W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i 

poręczeń powiatu sporządzonego na podstawie jednostkowych sprawozdań jednostek 

organizacyjnych powiatu, służb i straży zadłużenie powiatu ogółem stanowi kwotę 

9.576.000,00 zł i składa się z zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu 

na dzień 31.12.2020 r w latach poprzednich pomniejszonych o spłatę poszczególnych 

rat w I półroczu 2021r (kwota 1.291.000,00 zł). Według stanu na dzień 30.06.2021 r. 

nie występują zobowiązania wymagalne. 

Na planowaną kwotę 163.800,00 zł dotyczącą obsługi długu publicznego /odsetki od 

kredytów/ zapłacono koszty bankowe w kwocie 36.102,10 zł, co stanowi 22,04% 

planu. 

Powiat Mławski według stanu na dzień 30.06.2021r nie udzielał poręczeń i gwarancji. 

Według sprawozdań jednostkowych Rb-28S „Sprawozdanie z wykonania planu 

wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” na dzień 30.06.2021r 

powiat mławski posiadał zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, zobowiązania 

wobec budżetu /ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych/ w wysokości łącznej 

2.520.530,71 zł. Nie występowały zobowiązania wymagalne. 

Należności oraz wybrane aktywa finansowe według sprawozdania Rb-N na dzień 

30.06.2021r stanowią kwotę łącznie 47.317.351,50 zł, z czego pożyczki (należności 

długoterminowe) wynoszą 13.036,45 zł, gotówka i depozyty wynoszą 45.177.770,09 

zł, pozostałe należności 1.698.673,30 zł oraz należności wymagalne w wysokości 

440.908,11 zł, w tym należności z tytułu dostaw, robót i usług w kwocie 109.667,65 zł 

oraz należności z innych tytułów 331.240,46 zł. 

W ramach zestawionych należności w grupie gotówka i depozyty kwota 2.635.105,88 

zł dotyczy środków na rachunku bankowym Funduszu Pracy a kwota 919,54 zł 

dotyczy środków na rachunku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

W ramach zestawionych należności w grupie pozostałe należności kwota 302.734,85 zł 

dotyczy należności Funduszu Pracy. 

Należności wymagalne powiatu z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 30.06.2021 r. 

wynoszą 109.667,65 zł i wykazują spadek o 69,43% w stosunku do analogicznego 

okresu roku ubiegłego. 

Należności wymagalne występują w Zespole Ośrodków Wsparcia, Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym, Starostwie Powiatowym, Powiatowym Zarządzie Dróg, Mławskiej 

Hali Sportowej i dotyczą odpłatności czynszów za najem lokali mieszkalnych przy ul. 

Słowackiego, należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów od 

osób fizycznych, z tytułu zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów 

skarbu państwa w części należnej dla powiatu mławskiego, należności z tytułu 

naliczonej kary dla wykonawcy umowy w Powiatowym Zarządzie Dróg. 

Według struktury należności wymagalnych największy procent ich występowania 

dotyczy Powiatowego Zarządu Dróg (54,73% ogółu należności wymagalnych) oraz 

Starostwa Powiatowego ( 39,56%). 

Na dzień 30 czerwca stan należności wymagalnych w Powiatowym Zarządzie Dróg 

stanowił kwotę 241.294,13 zł wykazując wzrost do analogicznego okresu roku 

ubiegłego o 14,48% i dotyczył głównie należności z tytułu kary umownej naliczonej 

wykonawcy za nieterminową realizację dokumentacji technicznej stanowiącej kwotę 

należną (209.580,00 zł) po potrąceniu wynagrodzenia wykonawcy oraz należności w 

opłatach za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz za zajęcia pasa 

drogowego – 31.714,13 zł. 

W Starostwie Powiatowym stan należności wymagalnych stanowił kwotę 174.424,57 

zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazuje wzrost o 38,05% i 

dotyczy głównie należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów 



osób fizycznych oraz należności od jednostek prowadzących działalność gospodarczą 

(kwota 87.516,95 zł) oraz należności z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty 

przekształceniowej skarbu państwa w wysokości 86.907,62 zł. 

We wszystkich przypadkach dotyczących należności wymagalnych podejmowane są 

działania windykacyjne, łącznie z działaniami komorniczymi i pozwami sądowymi. 

Na dzień 30.06.2021 r. stan należności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych tytułów według sprawozdania Rb-

N wynosi 5.641.586,48 zł, z czego między innymi kwota 5.127.574,10 zł stanowi 

należności z tytułu umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na które 

utworzono odpis aktualizujący w wysokości 619.404,00 zł, kwota 466.594,24 zł z 

tytułu umów z Niepublicznymi Zakładani Opieki Zdrowotnej i innymi kontrahentami 

na świadczenie usług medycznych i niemedycznych, w tym kwota 65.262,80 zł 

stanowiąca należności wymagalne głównie z tytułu niezapłaconych należności za 

pobyt w szpitalu i transport lotniczy (pacjent innej narodowości) i poradę lekarską w 

poradni. Od należności wymagalnych dokonano odpisu aktualizujący na kwotę 

45.800,30 zł. 

Stan zobowiązań niewymagalnych długoterminowych w tej jednostce na dzień 

30.06.2021 r. w wykazanym sprawozdaniu Rb-Z stanowi kwotę 111.111,15 zł na 

wartość której składa się pozostające do spłaty zobowiązanie z tytułu zaciągniętego 

kredytu. 

Jak wynika ze złożonej informacji w sprawozdaniu Rb-Z jednostka nie posiada 

zobowiązań wymagalnych. Z tytułu nieuregulowanych w terminie zobowiązań z tytułu 

dostaw, robót i usług szpital wykazał zobowiązanie z tytułu odsetek w wysokości 

2.359,59 zł. 

Według przedłożonej informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ za 

I półrocze 2021 r. zobowiązania w wysokości 6.590.700,69 zł dotyczą zobowiązań z 

tytułu dostaw, robót i usług, oraz pozostałych rozrachunków, której struktura 

zobowiązań została szczegółowo przedstawiona w informacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z wykonania planu finansowego za I półrocze 

2021 r. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 687/2021. 

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

2021 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 688/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów nie zmienia się i pozostaje na tym 

samym poziomie. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków pozostaje na tym samym 

poziomie i dotyczy przesunięć: 

1. Decyzją Wojewody Mazowieckiego sprawie zwiększenia i zmniejszenia dotacji 

celowej w rozdziale 75411 w wysokości 49.000,00 zł w ramach oszczędności na 

paragrafach płacowych w Komendzie Powiatowej PSP w Mławie. Po stronie 

wydatków następuje zmniejszenie wydatków osobowych a zwiększenie wydatków 

rzeczowych z zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją 

Wojewody. 

2. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w ramach środków własnych w wysokości 

3.200,00 zł, w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłaty na 

ubezpieczenie mienia. 

3. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 5.600,00 zł, 



z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz na wynagrodzenia bezosobowe, w 

ramach zadań z zakresu administracji rządowej. 

4. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie w wysokości 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 

programu kadrowo-płacowego. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej 

powiatu. 

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

finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 3.294,08 zł, w ramach 

wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących oraz zakup 

usług zdrowotnych dla pracowników. 

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

finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem 

na administrowanie szkolną siecią komputerową. Powyższe środki zostały przesunięte 

z rezerwy ogólnej powiatu. 

7. W rozdziale 80115, 80117, 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie 

finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem 

na administrowanie szkolną siecią komputerową. Powyższe środki zostały przesunięte 

z rezerwy ogólnej powiatu. 

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

finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 20.670,00 zł, z 

przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla nauczyciela. Powyższe środki zostały 

przesunięte z rezerwy celowej na awansy i odprawy emerytalne dla pracowników. 

9. W rozdziale 80120 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie w wysokości 38.500,00 zł, z przeznaczeniem na 

zabezpieczenie wkładu własnego dla jednostek oświatowych w ramach rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury – „Aktywna tablica”. Powyższe środki 

zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu. 

10. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Centrum 

Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Domach 

Dziecka Nr 1, 2, 3 i 4 w Kowalewie w ogólnej wysokości 20.242,23 zł, w ramach 

wydatków bieżących jednostek, celem prawidłowej realizacji zadań. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

- Dochody powiatu stanowią kwotę 119.220.019,09 zł 

- Wydatki powiatu stanowią kwotę 136.770.887,81 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. 

8. 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 689/2021 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2021. 

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie wprowadzenia do budżetu 

Powiatu Mławskiego na 2021 rok nowego zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa 

części ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej  

i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława wraz  



z przebudową kanalizacji deszczowej, wodociągowej wraz z przyłączami, gazowej, 

teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, zjazdów indywidualnych  

i publicznych- aktualizacja dokumentacji”.  

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

Powiatu o wprowadzenie do budżetu Powiatu Mławskiego na 2021 rok nowego 

zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa części ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu 

drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej 

nr 2369W na terenie miasta Mława wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, 

wodociągowej wraz z przyłączami, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, 

oświetlenia ulicznego, zjazdów indywidualnych i publicznych - aktualizacja 

dokumentacji”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 100 000,00 zł. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za wprowadzeniem w/w zadania 

inwestycyjnego do budżetu Powiatu Mławskiego na 2021 rok. Zadanie będzie 

realizowane ze środków powstałych z rozliczenia inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi 

powiatowej  nr 2314W Dębsk- Kitki- Szumsk poprzez budowę chodnika                                   

w miejscowości Szumsk”. 

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie zmniejszenia wartości 

zadania ujętego w planie rzeczowo-finansowym ,,Przebudowa drogi powiatowej  

nr 2314W Dębsk- Kitki- Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk” 

o kwotę 787 434 zł do kwoty planowanego wydatku ze środków własnych Powiatu na 

podziały działek: 12 566 zł oraz wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

nowego zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbiórka istniejącego mostu JNI 01005633                    

i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi 

dojazdowej nr 2361W/2314W - dokumentacja techniczna z terminem realizacji 

czerwiec 2022 r.”.  

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

Powiatu o zmniejszenie wartości zadania ujętego w planie rzeczowo-finansowym 

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk- Kitki- Szumsk poprzez budowę 

chodnika w miejscowości Szumsk” o kwotę 787 434 zł do kwoty planowanego 

wydatku ze środków własnych Powiatu na podziały działek: 12 566 zł.                                     

Zadanie w pełnym zakresie nie będzie realizowane w roku bieżącym, ponieważ po 

dokonanej analizie kosztów zachodziłaby konieczność znacznego rozszerzenia zakresu 

prowadzonych prac: sporządzenie dodatkowej dokumentacji, podjęcie procedury 

wykupu gruntów a co za tym idzie znacznego zwiększenia środków finansowych. 

W związku z powyższym zachodzi potrzeba wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbiórka istniejącego 

mostu o JNI01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz 

z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W - dokumentacja techniczna z 

terminem realizacji: czerwiec 2022r.” 

Wartość szacunkowa zadania: 150 000,00zł w tym: dokumentacja techniczna 

100 000,00 zł i podziały działek: 50 000,00 zł. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Leszka 

Ślubowskiego – Dyrektora PZD w Mławie w przedmiotowej sprawie. Zadanie będzie 

realizowane przy udziale finansowym Gminy Dzierzgowo w kwocie 50 000,00 zł. 

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie wprowadzenia do budżetu 

Powiatu Mławskiego na 2021 nowego zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 2352 W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy – wykonanie 

dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek”. 

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

Powiatu o wprowadzenie do budżetu Powiatu Mławskiego na 2021 nowego zadania 

inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352 W Strzegowo – Niedzbórz 



– Pniewo – Czeruchy – wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny 

działek”. 

Wartość kosztorysowa zadania: 364.399zł w tym: 

- 250.649zł środki własne po stronie wydatków 

- 113.750zł pomoc finansowa Gminy Strzegowo po stronie dochodów i wydatków. 

Z uwagi na to, że wykonawca Pan Andrzej Dusiński nie wykonał w terminie do dnia 

30.05.2020r. dokumentacji technicznej na wyżej wymienione zadanie środki budżetu 

powiatu na wykonanie zadania, które były ustalone jako wydatek niewygasający nie 

zostały wykorzystane do dnia 30.06.2020r. Pomoc finansowa Gminy Strzegowo 

zgodnie z umową w kwocie 113.750zł została zwrócona. Z uwagi na to, że zadanie nie 

zostało zrealizowane w roku 2020 wnosimy o wprowadzenie zadania do budżetu 

powiatu na roku 2021. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za wprowadzeniem w/w zadania 

inwestycyjnego do budżetu Powiatu Mławskiego na 2021 rok. 

12. Informacja z przeprowadzonego postepowania przetargowego dot. zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga 

wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”.  

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że w dniu 

09.08.2021 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece 

Wkra". Wpłynęła jedna oferta: 

STRABAG Sp. z o.o.; 05 - 800 Pruszków ul. Parzniewska 10, o wartości: 

Netto: 13.574.549,99 zł 

Brutto: 16.696.696,49 zł. 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 

14 058 150,00 zł.  Po otwarciu brakująca kwota do podpisania umowy z wykonawcą to 

2 638 546,49 zł. Zamawiający planuje dodatkowo podpisać umowę z Inspektorem 

nadzoru, szacując wartość kontraktu na 160 000,00 zł brutto oraz zlecić obsługę 

laboratoryjną za kwotę 60 000,00 zł brutto. 

Po zsumowaniu wszystkich kosztów związanych z kontraktem, kwota jaką dysponuje 

Zamawiający jest mniejsza o 2 798 606,49 zł. 

Po dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie uznał, że z uwagi, iż cena oferty przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia                        

należy unieważnić postępowanie przetargowe i przystąpić do ogłoszenia ponownego 

postepowania przetargowego na przedmiotowe zadanie.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego uwag zgłoszonych w trakcie 

konsultacji projektu Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021-2027. 

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

przedstawił sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii 

Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021 – 2027. 

Poinformował, że przedmiotowe sprawozdanie zostanie poddane się do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej powiatu mławskiego. 

Zarząd Powiatu w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę Nr 690/2021. 

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

sprawie wprowadzenia do budżetu Powiatu Mławskiego na rok 2021 zadania pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji standardowej windy osobowej 

zewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy istniejącym 

budynku w Mławie na ul. Wyspiańskiego 7.”  

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o wprowadzenie do budżetu Powiatu 

Mławskiego na rok 2021 zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 



instalacji standardowej windy osobowej zewnętrznej dostosowanej do przewozu osób 

niepełnosprawnych przy istniejącym budynku w Mławie na ul. Wyspiańskiego 7." 

Planowana wartość zadania wynosi 50 000,00 zł. 

Uzasadniając wniosek zwrócił uwagę, że w budynku przy ul. Wyspiańskiego 7 

funkcjonują stowarzyszenia zajmujące się osobami niepełnosprawnymi, w tym 

osobami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich. 

Od strony ul. Wyspiańskiego wejście na parter budynku, który zajmują stowarzyszenia 

wymaga pokonania kilku stopni schodów. Do budynku prowadzi również podjazd, ale 

prowadzenie po nim wózka z osobą niepełnosprawną dla opiekunów, którzy często są 

osobami starszymi jest uciążliwe. Ponadto na piętrze budynku planowana jest otwarcie 

ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i 

młodzieży. 

Z usług tego ośrodka będą korzystać wszystkie osoby w tym również niepełnosprawne 

dzieci, młodzież oraz ich rodzice. Budowa windy ułatwi dostęp do pomieszczeń 

znajdujących się na parterze oraz piętrze budynku, co pozwoli na zwiększenie oferty 

pomocy mieszkańcom powiatu mławskiego oraz innych powiatów, które nie posiadają 

powyższego ośrodka. 

Powiat Mławski planuje do końca listopada złożyć wniosek do Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej o dofinansowanie instalacji windy ze środków PFRON, a 

dokumentacja projektowa jest wymaganym załącznikiem. Wysokość dofinansowania 

nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej 

sprawie. Na pokrycie kosztów wykonania w/w dokumentacji przeznaczono kwotę: 

- 21 144,00 zł powstałą z oszczędności na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi dojazdowej 

nr 2332W Głużek – Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20”,  

- 7 513,25 zł z rozliczenia inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W 

Dębsk – Kitki - Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk”,  

- 21 342,75 zł z zadania – Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek 

organizacyjnych powiatu mławskiego.  

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

sprawie wprowadzenia zadań do budżetu Powiatu Mławskiego do Wieloletniej  

Prognozy  Finansowej na lata 2021-2022 z limitem zobowiązań na rok 2022. 

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o wprowadzenie do budżetu Powiatu 

Mławskiego do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej na lata 2021-2022 z limitem 

zobowiązań na rok 2022  następujących zadań: 

1)  „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na  1 przejściu dla pieszych w 

Dzierzgowie na ul. Jagiellońskiej na drodze Nr 2361W”. 

Planowana wartość zadania wynosi 250 000,00 zł. Dofinansowanie na powyższe 

zadanie zostało przyznane w kwocie 200 000,00 zł, udział własny Powiatu wynosi 50 

000,00 zł w tym udział Gminy Dzierzgowo wynosi  25 000,00 zł. Łączny limit 

zobowiązań na rok 2022 wynosi  250 000,00 zł. 

2) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na  1 przejściu dla pieszych w 

Zawadach na drodze Nr 2333W”. 

Planowana wartość zadania wynosi 250 000,00 zł. Dofinansowanie na powyższe 

zadanie zostało przyznane w kwocie 200 000,00 zł, udział własny Powiatu wynosi 50 

000,00 zł w tym udział Gminy Lipowiec Kościelny wynosi  25 000,00 zł. Łączny limit 

zobowiązań na rok 2022 wynosi  250 000,00 zł. 

3) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na  1 przejściu dla pieszych w 

Morawach na drodze Nr 2347W”. 



Planowana wartość zadania wynosi 250 000,00 zł. Dofinansowanie na powyższe 

zadanie zostało przyznane w kwocie 200 000,00 zł, udział własny Powiatu wynosi 50 

000,00 zł w tym udział Gminy Stupsk wynosi  25 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań 

na rok 2022 wynosi  250 000,00 zł. 

4) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na  1 przejściu dla pieszych w 

Bogurzynie na drodze Nr 4640W”. 

Planowana wartość zadania wynosi 250 000,00 zł. Dofinansowanie na powyższe 

zadanie zostało przyznane w kwocie 200 000,00 zł, udział własny Powiatu wynosi 50 

000,00 zł w tym udział Gminy Wiśniewo wynosi  25 000,00 zł. Łączny limit 

zobowiązań na rok 2022 wynosi  250 000,00 zł. 

5) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na  1 przejściu dla pieszych w 

Szydłowie na ul. Szkolnej na drodze Nr 2323W”. 

Planowana wartość zadania wynosi 222 000,00 zł. Dofinansowanie na powyższe 

zadanie zostało przyznane w kwocie 177 600,00 zł, udział własny Powiatu wynosi 44 

400,00 zł, w tym udział  Gminy Szydłowo wynosi  22 200,00 zł. Łączny limit 

zobowiązań na rok 2022 wynosi  222 000,00 zł. 

6) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na  1 przejściu dla pieszych w Wieczfni 

Kościelnej na drodze Nr 2306W”. 

Planowana wartość zadania wynosi 206 000,00 zł. Dofinansowanie na powyższe 

zadanie zostało przyznane w kwocie 164 800,00 zł, udział własny Powiatu wynosi 41 

200,00 zł w tym udział Gminy Wieczfnia Kościelna wynosi  20 600,00 zł. Łączny limit 

zobowiązań na rok 2022 wynosi  206 000,00 zł. 

7) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na  1 przejściu dla pieszych w Szreńsku 

na ul. Budzyn na drodze Nr 4640W”. 

Planowana wartość zadania wynosi 250 000,00 zł. Dofinansowanie na powyższe 

zadanie zostało przyznane w kwocie 200 000,00 zł, udział własny Powiatu wynosi 50 

000,00 zł w tym udział Gminy Szreńsk wynosi  25 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań 

na rok 2022 wynosi  250 000,00 zł. 

8) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na  4 przejściach dla pieszych w 

Mławie na ul. Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK na drogach Nr 2380W, 230336W, 

231115W”. 

Planowana wartość zadania wynosi 425 000,00 zł. Dofinansowanie na powyższe 

zadanie zostało przyznane w kwocie 340 000,00 zł, udział własny Powiatu wynosi                    

85 000,00 zł w tym udział Miasta Mława wynosi  42 500,00 zł. Łączny limit 

zobowiązań na rok 2022 wynosi  425 000,00 zł. 

Powyższe zadania znalazły się na  zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście 

zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg. 

Gminy Powiatu Mławskiego, na terenie, których będą realizowane  powyżej 

wymienione zadania, zadeklarowały pomoc finansową w wysokości 50 % wkładu 

własnego powiatu mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Dariusza 

Makowskiego – Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w 

przedmiotowej sprawie. Źródłem pokrycia wkładu własnego będą środki Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska                 

w sprawie modernizacji drogi dojazdowej do Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego                      

w Mławie.  

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

poinformował, że zachodzi potrzeba wprowadzenia do budżetu Powiatu Mławskiego 

na rok 2021 zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej (ok. 100m) do 



Powiatowego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Mławie”. Planowana wartość 

zadania wraz z kanalizacją deszczową wynosi 244 097,00 zł brutto. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za wprowadzeniem w/w zadania 

inwestycyjnego do budżetu Powiatu Mławskiego na 2021 rok. Przedmiotowe zadanie 

będzie realizowane ze środków własnych – z rozliczenia inwestycji pn. ,,Przebudowa 

drogi powiatowej nr 2314W Dębsk- Kitki- Szumsk poprzez budowę chodnika w 

miejscowości Szumsk”. 

17. Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy.  

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji Wójta Gminy Strzegowo – 

Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, nr ewid. działki 324/3 

Strzegowo-Osada. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla Dyrektorów 

jednostek oświatowych. 

Zarząd Powiatu ustalił się dodatki motywacyjne dla dyrektorów jednostek 

oświatowych w powiecie mławskim na okres od 1  września 2021 r. do 31 grudnia 

2021 r. w następujących wysokościach: 

1.Jolanta Bem - 8 % 

2.Marek Kiełbiński - 10 % 

3.Maria Magdalena Kozakiewicz - 10 % 

4.Urszula Makowska - 10 % 

5.Stanisław Matyjasik  - 10 % 

6.Izabela Wiśniewska - 8 % 

7.Stefan Wojnarowski  - 10 % 

8.Ewa Wojtala  - 8 %     

9.Aneta Zawadzka - 10 % 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 691/2021. 

19. Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie w sprawie zwiększenia 

liczby uczniów w klasach poszczególnych oddziałów.  

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

Urszula Makowska – Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie utrzymuje swoją prośbę zawartą w 

piśmie z dnia 30 lipca 2021 roku i ponownie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą 

o zwiększenie liczby uczniów w klasach poszczególnych oddziałów. 

Utworzenie klasy Technikum Budownictwa z większą liczbą osób niż przewidywana, 

podyktowane jest bardzo dużym zainteresowaniem absolwentów szkół podstawowych. 

Uczniowie i ich rodzice deklarują, że w przypadku braku przyjęcia na wyżej 

wymieniony kierunek, przeniosą dokumenty do szkół z powiatów ościennych, które 

kształcą w zawodzie Technik Budownictwa. 

Szkoła posiada wciąż doskonaloną bazę do kształcenia na kierunkach budowlanych. 

Także rynek dyktuje zapotrzebowanie na takich specjalistów. Absolwenci, natychmiast 

po ukończeniu szkoły, otrzymują pracę. Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w 

Mławie, jak i całe szkolnictwo zawodowe, są priorytetami w polityce edukacyjnej i 

rozwojowej państwa. 

Po drobnej korekcie stan klas na dzień 2 sierpnia 2021 roku, przedstawia się 

następująco: 

Technik Reklamy - 24 

Technik Budownictwa - 28 

Technik Informatyk - 23 

Technik Programista' Technik Informatyk - 16/12 

Monter zabudowy - Szkoła Branżowa I stopnia – 23 

Po dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie ustosunkował się do wniosku Pani Urszuli 

Makowskiej – Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie w przedmiotowej sprawie.  



20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 

zwiększenie liczby uczniów w klasie I: 

- technik logistyk do 30;  

- technik żywienia i usług gastronomicznych do 30.  

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 wyrażenie zgody na zwiększenie liczby uczniów w klasie I: 

- technik logistyk do 30;  

- technik żywienia i usług gastronomicznych do 30. 

Zaistniała sytuacja wynika z faktu, że nie utworzono kierunku kucharz, gdzie jest 

egzamin z tej samej kwalifikacji, którą jako pierwszą zdają również uczniowie 

technikum żywienia, usług gastronomicznych. W związku z powyższym uczniowie 

nieprzyjęci na kierunek kucharz z powodu zbyt małego naboru (5 kandydatów) 

wyrazili chęć kontynuowania nauki na zbliżonym kierunku w technikum. W innym 

przypadku kandydaci sugerowali wybór kształcenia w szkole w Ciechanowie gdzie 

jest ten sam kierunek. 

Po dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie uwzględnił wniosek Pani Anety Zawadzkiej 

– Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie wyrażając zgodę na zwiększenie liczby uczniów                 

w klasie pierwszej. 

21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie dot. wyrażenia zgody na 

zmianę stawek za żywienie wychowanków Bursy, które miałyby obowiązywać od 

01.09.2021 r.  

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

Pani Ewa Wojtala – Dyrektor Bursy Szkolnej w Mławie zwróciła się do Zarządu 

Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę stawek za żywienie wychowanków 

Bursy, które miałyby obowiązywać od 01.09.2021 r. 

Została sporządzona kalkulacja spełniającą wymagane normy żywieniowe na 

całodzienne żywienie młodzieży. Biorąc pod uwagę kalkulację z maja 2021r. oraz 

ewentualne różnice cen proponuje się: 

- śniadanie (w tym drugie śniadanie) - 5 zł 

- obiad - 5 zł 

- kolacja 5 zł 

Dotychczas stawka żywieniowa za całodzienne żywienie to kwota 11,50zł. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził zmianę stawek za żywienie wychowanków 

Bursy Szkolnej zaproponowaną przez Panią Ewę Wojtala – Dyrektora Bursy Szkolnej 

w Mławie. 

22. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarządu Akademii Piłkarskiej Nazar w sprawie 

nieodpłatnego udostępnienia sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 Mławie dla 

Akademii. 

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

Prezes Zarządu Akademii Piłkarskiej Nazar zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o 

nieodpłatne udostępnienie sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 Mławie dla 

Akademii w terminie od 18.10.2021 r. do 27.05.2022 r. w dni powszednie w godzinach 

od 16.00 do 20.00. 

Akademia Piłkarska Nazar w roku szkolnym 2020/2021 miała możliwość trenowania 

na w/w hali. Akademię tworzą 4 drużyny w skład, których wchodzi 60 zawodników. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na 

nieodpłatne korzystanie z sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 Mławie dla Akademii 

3 razy w tygodniu w terminie od 18.10.2021 r. do 27.05.2022 r.  

 

 



23. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

 udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława; 

 podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz 

prowadzącemu rodzinny dom dziecka. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady Powiatu 

Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXVIII sesji. 

24. Sprawy różne.   

W punkcie tym nie było wniosków i pytań.   

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto czternaste posiedzenie Zarządu 

Powiatu. 

 

 

                                                                                                Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 
                                                             

                                                                              Jerzy Ryszard Rakowski                    

                                                                               Zbigniew Markiewicz          

                                                                               Jolanta Karpińska       

                                                                               Witold Okumski     

                                                                               Krystyna Zając        

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 114/2021 

z dnia 16.08.2021 r. 

 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałą  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętą  

na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2021 roku 

 

Uchwały Zarządu Powiatu objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

 

 

                                                                       Zarząd Powiatu Mławskiego: 

                                                                   Jerzy Ryszard Rakowski  

                                                               Zbigniew Markiewicz        

                                                         Jolanta Karpińska     

                                                       Witold Okumski    

                                                     Krystyna Zając      

 

 

 

          Sporządziła: 

Joanna Marcinkowska  

17.08.2021 r.  

 

 


