
Br. 0022.22.2021                                      

 

Protokół Nr 115/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 19 sierpnia 2021 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto piętnaste 

posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego.   

Zarząd obradował w trybie zdalnym - on-line, przy zastosowaniu wideokonferencji. 

W posiedzeniu brali udział członkowie Zarządu: Pan Jerzy Rakowski – 

Przewodniczący Zarządu Powiatu, Pan Zbigniew Markiewicz - Wicestarosta, oraz 

pozostali Członkowie Zarządu Powiatu: Pani Jolanta Karpińska i Pan Witold Okumski, 

Pani Krystyna Zając oraz zaproszeni goście: Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik 

Powiatu. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczącego Zarządu Powiatu poinformował, że w 

związku z pismem Burmistrza Miasta Mława w sprawie kontynuowania realizacji 

zadania pn. „Budowa ul. Dalekiej w Mławie” zachodzi potrzeba użyczenia Miastu 

Mława gruntu  stanowiącego odcinek  drogi powiatowej  Nr 2313W. 

Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu: 

4. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Miasta Mława gruntu  stanowiącego 

odcinek  drogi powiatowej  Nr 2313W – ulica  Narutowicza, położonej na terenie 

Miasta Mława. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad przedstawiony przez 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu wraz ze zmianą. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 114/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 16.08.2021 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Miasta Mława gruntu  stanowiącego 

odcinek  drogi powiatowej  Nr 2313W – ulica  Narutowicza, położonej na terenie 

Miasta Mława. 

Zarząd Powiatu oddał w użyczenie na okres od 19.08.2021 r. do 31.12.2022 r. Miastu 

Mława część nieruchomości  oznaczonej w ewidencji gruntów Miasta Mława, obręb 

10, nr ewidencyjny działek 4260/3, 4261/5, położonych w pasie drogowym drogi 

powiatowej Nr 2313W - ulica Narutowicza (rondo). 

Użyczenie gruntu w/w drogi powiatowej  nastąpi w celu  realizacji przez Miasto 

Mława zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Dalekiej”. 

Zasady, terminy, wzajemne zobowiązania dotyczące zakresu prac, odbioru                                 

i przekazania majątku zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem 

Mławskim - Powiatowym Zarządem Dróg, a Burmistrzem Miasta Mława. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 692/2021. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady 

Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXVIII Sesji. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady 

Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXVIII Sesji. 



7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów                     

i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Zarząd Powiatu dokonał zmian w planie finansowym wydatków dla rachunku ze 

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, stanowiącym załącznik do uchwały 

Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 505/2020 z dnia 19 października 2020 r.                               

(ze zmianami) polegającymi na: 

1) zmniejszeniu o kwotę 356.642,75 zł wydatków w roku 2021 przeznaczonego na 

realizację zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek 

organizacyjnych powiatu mławskiego”; 

2) zmniejszeniu o kwotę 21.144,00 zł wydatków w roku 2021 na zadaniu 

inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek - Rumoka na 

odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20”; 

3) zwiększeniu w roku 2021 wydatków w roku 2021 przeznaczonego na realizację 

zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowe instalacji standardowej windy 

osobowej zewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy 

istniejącym budynku w Mławie na ul. Wyspiańskiego 8” na kwotę 42.486,75 zł; 

4) zwiększeniu w roku 2022 o kwotę łącznie 335.300,00 zł wydatków w roku 2022 

stanowiących udział własny powiatu przeznaczonych na realizację zadań: 

a) drogowych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach 

dla pieszych na łączną kwotę 235.300,00 zł, 

b) drogowych, pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego 

mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 

2361W/2314W - dokumentacja techniczna i podziały działek” na kwotę 100.000,00 zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 693/2021. 

8. 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 piętnaste posiedzenie Zarządu 

Powiatu. 

 

 

                                                                                                Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                             

                                                                                  Jerzy Ryszard Rakowski                     

                                                                               Zbigniew Markiewicz          

                                                                               Jolanta Karpińska       

                                                                               Witold Okumski    

                                                                               Krystyna Zając  

                                         

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Protokołu Nr 115/2021 

z dnia 19.08.2021 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałą  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętą  

na posiedzeniu w dniu 19 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  

19.08.2021 r.  

 

 


