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Protokół Nr 116/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 30 sierpnia 2021 roku 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto szesnaste 

posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego.   

Zarząd Powiatu obradował w trybie stacjonarnym. W posiedzeniu udział wzięli 

członkowie Zarządu Powiatu oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił porządek obrad                

i poprosił o zdjęcie z porządku obrad punktu 14 i 15 z powodu wycofania złożonego  

wniosku przez Klub Sportowy Zawkrze Mława. 

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 115/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 19.08.2021 r.  

4. Zapoznanie się z treścią zażaleń na projekt i wykonanie rozbudowy drogi powiatowej 

Bogurzynek – Mdzewo.  

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że wpłynęły trzy 

zażalenia mieszkańców miejscowości Kowalewo, którzy w swoich pismach zwracają 

uwagę, że przy realizacji projektu związanego z rozbudową drogi powiatowej 

Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W podjazd na ich działki (nr ewid. działek: 531/1, 563, 

65) został wykonany z destruktu asfaltowego, natomiast u sąsiadów z kostki brukowej, 

ponadto długość rozbudowanego chodnika kończy się ok. 150 m przed kolejnymi 

zabudowaniami. W miejscu, do którego chodnik nie dotarł znajduje się 5 domów w 

zabudowie zwartej    i przystanek autobusowy. 

Odnosząc się do złożonych zażaleń Pan Dyrektor PZD w Mławie wyjaśnił, że 

przeanalizowana została dokumentacja projektowa oraz stan faktyczny. Nawierzchnia 

zjazdu na teren działek o nr ewid. 565/1, 563, 65 została wymieniona na nawierzchnię 

z betonowej kostki brukowej. 

Kwestia długości chodnika była konsultowana z Wójtem Gminy Wiśniewo podczas 

opracowywania projektu w latach 2015-2016. Projekt był przesłany do Urzędu Gminy 

celem wydania opinii i ewentualnych uwag do niego. Na etapie projektowania 

wspólnie z Urzędem Gminy w Wiśniewie ustalono długość chodnika tak, jak to zostało 

wykonane. Na realizację przedmiotowego zadania zostały pozyskane środki  

zewnętrzne z Funduszu Dróg Samorządowych. Warunkiem przyznania środków było 

m. in. określenie długości chodników. Jakiekolwiek wydłużenie chodnika powoduje 

zmianę tak zwanych „efektów rzeczowych”, których osiągnięcie jest przedmiotem 

uzyskania dofinansowania. W przypadku wykonania dodatkowego odcinka chodnika 

należy mieć także na uwadze fakt, iż taka zmiana powoduje zmianę zatwierdzonego 

projektu budowlanego. Jakakolwiek zmiana musi zostać zatwierdzona przez 

Projektanta sprawującego nadzór autorski, Kierownika Budowy oraz Inspektora 

nadzoru oraz naniesiona na projekt powykonawczy. W związku z powyższym na 

chwilę obecną nie ma możliwości, aby wydłużyć chodnik do końca zabudowań. 

Po dyskusji Zarząd Powiatu zgodził się ze swoim przedmówcą i zobowiązał Dyrektora 

PZD w Mławie do udzielenia odpowiedzi mieszkańcom miejscowości Kowalewo na 

złożone zażalenia.  

 



5. 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. w związku ze zmianami planu finansowego na 

podstawie Uchwały Nr XXVIII/206/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 

30.08.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 

rok – Zarząd Powiatu Mławskiego wprowadził następujące zmiany: 

- poz. I. „Zarządzanie siecią drogową – wydatki administracyjne” zwiększenie o 

kwotę: 44 000,00 zł do kwoty: 480 594,00 zł, 

- poz. II.8. „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek - Rumoka na odcinku od 

km 4+269,00 do km 6+072,20” zmniejszenie zadania o kwotę: 21 144,00 zł  do kwoty:                             

1 970 896,37 zł, 

- poz. II.9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk - Kitki - Szumsk poprzez 

budowę chodnika w miejscowości Szumsk” zmniejszenie zadania o kwotę ogółem: 787 

434,00 zł do kwoty: 12 566,00 zł, 

-  wprowadzenie nowego zadania w poz. II.17. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 

2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy - wykonanie dokumentacji 

technicznej, podział działek geodezyjnych  o wartości: 364 399,00 zł, źródła 

finansowania ujęto w kol.8 „uwagi”, 

- wprowadzenie nowego zadania w poz. II.18. „ 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” o wartości: 100 000,00 zł, 

- poz. III. „Bieżące utrzymanie dróg” zwiększenie zadania o kwotę: 93 100,00 zł do 

kwoty: 1 600 921,00 zł. 

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

zmniejszeniu i wynosi : 53 646 451,38 zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 694/2021. 

6. Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz zaopiniowanie zadania 

inwestycyjnego na podstawie art. 11b, ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.,                             

o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zm.). 

Zarząd Powiatu pozytywnie: 

1) uzgodnił projekt decyzji Burmistrza Miasta Mława o warunkach zabudowy – 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nr ewid. działki 10-4302/53 

Mława;  

2) zaopiniował zadanie inwestycyjne na podstawie art. 11b, ust. 1 ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003r., o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zm.) – Rozbudowa 

odcinka drogi powiatowej nr 2337 w relacji Szreńsk – Ratowo – Radzanów na 

odcinku od km 0+580 ulica Feliksa Szreńskiego w Szreńsku), Wnioskodawca: 

Powiat Mławski – PZD w Mławie, Pełnomocnik Andrzej Dusiński.  

7. 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 695/2021 w sprawie przekazania 

jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i 

wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2021. 

 



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

powiatu mławskiego na rok 2021. 

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 696/2021 w sprawie zmiany 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2021. 

9. Podjęcie uchwały  w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych                

z realizacją przedsięwzięć. 

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 697/2021 w sprawie przekazania 

uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie 

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu 

Ośrodków Wsparcia w Mławie. 

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 698/2021 w sprawie zmian                              

w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie. 

Zmiana jest związana z decyzją Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie przyznania 

etatu psychologa.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków                            

o przyznanie Nagrody Starosty Mławskiego dla Najlepszego Maturzysty zgodnie                   

z „Programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych                  

i ponadpodstawowych z terenu powiatu mławskiego”. 

Zarząd Powiatu Mławskiego powołał Komisję do rozpatrzenia wniosków                            

o przyznanie Nagrody Starosty Mławskiego dla Najlepszego Maturzysty zgodnie                   

z „Programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych                  

i ponadpodstawowych z terenu powiatu mławskiego” w składzie: 

1.Zbigniew Markiewicz – Przewodniczący 

2.Bożena Tomkiel – Członek Komisji 

3.Beata Chocholska – Członek Komisji 

podejmując uchwałę Nr 699/2021. 

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS nr 2 w Mławie w sprawie przyznania środków 

finansowych w wys. 16 500,00 zł na remont i konserwację części dachu łączącej 

budynek szkoły z nową salą gimnastyczną tzw. łącznika. 

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

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

Mławskiego z prośbą o przyznanie środków finansowych w wys. 16 500,00 zł na 

remont i konserwację części dachu łączącej budynek szkoły z nową salą gimnastyczną 

tzw. łącznika. Wstępny koszt remontu szacowany jest na kwotę 14 452,50 zł., ale w 

związku z ciągle rosnącymi cenami produktów budowlanych na rynku, koszty te mogą 

ulec zwiększeniu. Dach jest w bardzo złym stanie technicznym, czego skutkiem są 

widoczne pęknięcia na suficie, odpadanie farby i zalewanie klatki schodowej. Na 

dachu konieczne są prace remontowe związane z zerwaniem starej bardzo popękanej i 

położeniem nowej papy, montażem nowego pasa rynnowego, uszczelnieniem 

wszystkich dziur i pęknięć. Termin wykonania prac remontowych planowany jest 

niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych ze względu na zbliżający się okres 

jesienny. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie ustosunkował się do wniosku Pani Dyrektor 

ZS nr 2 w Mławie. Na powyższy cel przeznaczył środki finansowe w wys. 16 500,00 

zł. Źródłem pokrycia będą środki oświatowe – wkład własny na projekty unijne. 

13. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w 

sprawie zmiany decyzji Nr MPWIS-HDM/1149/2019 z 27.05.2019  

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

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie w dniu 02.04.2019 r.                       



w Zespole Szkół Nr 2, ul. Z. Morawskiej 29B w Mławie przeprowadził kontrolę                   

podczas której stwierdził: 

a. Zły stan sanitarno-techniczny części nawierzchni przejść od strony wejścia 

głównego do szkoły oraz wzdłuż budynku pracowni gastronomicznych (nierówności, 

ubytki płyt chodnikowych, miejscami ruchome płyty chodnikowe); 

b. Zły stan sanitarno-techniczny podłogi w jadalni dla uczniów na poziomie szatni 

(odstające od podłoża panele podłogowe). 

c. Zły stan sanitarno-techniczny łazienek dla chłopców i dziewcząt na II piętrze (starta 

nawierzchnia łatwo zmywalna - lastrico, miejscami nierówności, miejscami ubytki 

glazury). 

d. Brak równomiernego rozłożenia zajęć lekcyjnych w poszczególnych dniach 

tygodnia w 12 oddziałach (IV L, III L, II L, I L, IH, II H/K, I Z, II Z, III Z, IV Z, IV K, 

IB). 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie w dniu 27.05.2019r. wydał 

decyzję HDM/1149/2019 w wyniku której nakazał terminie do dnia 31.08.2020r.: 

1. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego część nawierzchni: 

a) od strony wejścia głównego do szkoły, 

b) wzdłuż budynku pracowni gastronomicznych. 

2. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego podłogi w jadalni dla 

uczniów na poziomie szatni. 

3. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego łazienki dla chłopców                   

i dziewcząt na II piętrze. 

Mając powyższe na uwadze Pani Aneta Zawadzka – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2                 

w Mławie w dniu 29.04.2019r. poinformowała Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Warszawie o usunięciu nieprawidłowości wymienionych w punkcie: 1a), 2 

i 3 oraz dotyczących rozkładu zajęć lekcyjnych. 

Po rozpatrzeniu wniosku wniesionego przez Zespół Szkół Nr 2 w Mławie                            

w sprawie zmiany decyzji HDM/1149/2019 z dnia 27.05.2019 r. Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie zmienił swoją decyzję w ten sposób, że 

przedłużył termin  usunięcia uchybień sanitarno- technicznych wymienionych w pkt. 

1b) w/w decyzji do dnia 31.08.2022r. 

14. Rozpatrzenie wniosku  Prezesa Klubu Sportowego Zawkrze Mława w sprawie 

przyznania pomocy finansowej w wys. 8 000,00 zł na organizację imprezy pn. 

„Memoriał Grzegorza Morawskiego”.  

Temat został zdjęty z porządku obrad. 

15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie dokonania 

zmian w planie finansowym na 2021 rok w związku z organizacją imprezy pn. 

„Memoriał Grzegorza Morawskiego”.  

Temat został zdjęty z porządku obrad. 

16. 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 szesnaste posiedzenie Zarządu 

Powiatu. 

                                                                                                Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                                  Jerzy Ryszard Rakowski                 

                                                                               Zbigniew Markiewicz      

                                                                               Jolanta Karpińska       

                                                                               Witold Okumski       

                                                                               Krystyna Zając      



                                         

Załącznik do Protokołu Nr 116/2021 

z dnia 30.08.2021 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałą  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętą  

na posiedzeniu w dniu 30 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  

31.08.2021 r.  

 

 


