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Protokół Nr 117/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 9 września 2021 roku 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto siedemnaste 

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. 

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 116/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 30.08.2021 r.  

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

2021 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 700/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 41.397,07 zł 

(per saldo) i dotyczy: 

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 70005 w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie 

wydatków na gospodarkę nieruchomościami. 

Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie 

z podjętą decyzją Wojewody. 

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 71015 w wysokości 36.210,00 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną i 

nagrodę jubileuszową dla PINB. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków 

w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją 

Wojewody. 

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 75411 w wysokości 17.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw, 

świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym 

ze służby oraz na wydatki bieżące. Po stronie wydatków następuje zwiększenie 

środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą 

decyzją Wojewody. 

4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w 

rozdziale 75411 w wysokości 48.590,00 zł z niewykorzystanych środków na 

rekompensaty za przedłużony czas służby. Po stronie wydatków następuje 

zmniejszenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z 

podjętą decyzją Wojewody. 

5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 85334 w wysokości 6.577,07 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla 

repatriantów i ich rodzin. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w 

planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 



II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 41.397,07 

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

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

Powiatowego w Mławie w wysokości 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 

materiałów promocyjnych. 

2. W rozdziale 75045 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie w wysokości 533,50 zł, z przeznaczeniem na kwalifikację 

wojskową w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. 

3. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie w wysokości 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług 

pozostałych. 

4. 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 planu finansowego Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie do planu finansowego Zespołu 

Szkół Nr 3 w Mławie. 

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

finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 20.998,80 zł, z 

przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla nauczyciela. 

Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i 

awanse zawodowe. 

6. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie niewykorzystanych 

środków oświatowych z 

wkładu własnego na projekty unijne do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 2 w 

Mławie w wysokości 

16.500,00 zł, z przeznaczeniem na remont i konserwację dachu. 

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

finansowym Zespołu Szkół 

Nr 4 w Mławie w wysokości 861,00 zł, z przeznaczeniem na awanse zawodowe dla 

nauczycieli. 

Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i 

awanse zawodowe. 

8. W rozdziale 85410 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Bursy 

Szkolnej w Mławie w wysokości 1.271,75 zł, z przeznaczeniem na opłacenie usług 

telekomunikacyjnych. 

9. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planach finansowych Domów 

Dziecka w Kowalewie w ogólnej wysokości 352,40 zł, z przeznaczeniem na opłacenie 

składek na ubezpieczenia oraz korekta ZFŚS. 

10. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 11.154,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 

materiałów oraz zakup usług remontowych w ramach środków własnych i porozumień 

z jst. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

Dochody powiatu stanowią kwotę 119.624.765,42 zł 

Wydatki powiatu stanowią kwotę 136.840.334,14 zł 

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 17.215.568,72 zł 

Przychody budżetu stanowią kwotę 19.606.568,72 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. 



5. 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 701/2021 w  sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2021. 

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie zmian w WPF budżetu powiatu mławskiego. 

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

poinformował, że zwiększenie środków dotyczy zadań dla których konieczne jest 

opracowanie projektów podziału działek wraz z dokumentacją niezbędną do 

wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na 

realizację inwestycji drogowej oraz wznowienie znaków granicznych: 

- poz. II. 1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi 

powiatowej Nr 4640Ww tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o 

JNI01005639 w m. Doziny - opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów " 

zwiększenie środków własnych o kwotę: 30 000zł do kwoty: 150.665zł, wartość 

zadania po dokonanym zwiększeniu: 230 000zł, 

- poz. 11.12. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 236IW Szemplino - Brzozowo Maje - 

Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki – opracowanie dokumentacji technicznej, 

geodezyjny podział działek" zwiększenie środków własnych o kwotę: 6 000zł do 

kwoty: 181 000zł, wartość zadania po dokonanym zwiększeniu: 270.790zł. 

Jako źródło sfinansowania powyższego zwiększenia proponuje się środki, które będą 

niewykorzystane w roku bieżącym w zadaniu: 

- poz. II. 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W-ul. Nowa w Mławie - wykonanie 

dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek, proces budowlany": 

zmniejszenie środków własnych o kwotę 36 000zł do kwoty 74 447zł, wartość zadania 

po dokonanym zmniejszeniu: 4 834 447zł. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Leszka 

Ślubowskiego - Dyrektora PZD w Mławie w przedmiotowej sprawie. 

7. Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie uzgodnił: 

1) Projekty decyzji o warunkach zabudowy Wójta Gminy Strzegowo: 

- Budowa farmy fotowoltaicznej, nr ewid. działki 11 Dalnia; 

- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą, nr ewid. działki 24/1 Łebki. 

2) Projekt lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa sieci wodociągowej,               

nr ewid. działki 10-1491/2 Mława. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 699/2021 Zarządu Powiatu 

Mławskiego z dnia 30.08.2021r.  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”. 

W Uchwale Nr 699/2021 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 30.08.2021r. 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 dokonał następującej zmiany: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Edyta Wild – Przewodnicząca” 

podejmując uchwałę Nr 702/2021r. 

 



9. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku w ramach Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na akceptację dla wniosków złożonych przez 

dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski na 

przystąpienie do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”. 

Powiat Mławski złoży wniosek do Wojewody Mazowieckiego o uzyskanie wsparcia 

finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w formie laptopa ze sprzętem 

umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez ucznia lub 

nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji indywidualnej, 

zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć  z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, tablicy interaktywnej, projektora, głośników, interaktywnego 

monitora dotykowego lub specjalistycznego oprogramowania lub materiałów 

edukacyjnych  dla: 

a) Technikum nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Mławie,  

b) Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół             

nr 1 w Mławie, 

c) Technikum nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie, 

d) Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół           

nr 2 w Mławie, 

e) Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego                       

w Mławie,  

f) III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Mławie,  

g) Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Mławie, 

h) II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy               

z Września 1939 r.,  

i) Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września                        

1939 r.,  

j) I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, 

k) Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie. 

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu planowany jest w roku 2021, gdzie 

kwalifikacja wniosków nastąpi do 28 września 2021 r., a przekazanie środków 

finansowych na zakup pomocy dydaktycznych do 31 października 2021 r. 

Całkowita wartość zadania nie może przekroczyć kwoty 192 500,00 zł. 

Maksymalna kwota dofinansowania z budżetu państwa to 14 000,00 zł na każdą szkołę 

ponadpodstawową.  

Wymagany  wkład własny ze strony Powiatu Mławskiego wynosi co najmniej 20 % 

kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa  i  stanowi w 

całości wkład pieniężny w kwocie nie przekraczającej kwoty 38 500,00 zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 703/2021r. 

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy użyczenia z Klubem Sportowym „Zawkrze” Mława. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy użyczenia Dyrektora  

I LO w Mławie z Klubem Sportowym „Zawkrze” Mława na bezpłatne udostępnienie 

hali sportowej wraz z szatniami na potrzeby sekcji siatkowej Klubu  w okresie od dnia 

zawarcia umowy do 30.06.2022r. (wtorek, środa, piątek - godz.18.00-20.00, sobota - 

godz. 17.00-20.00). 



 

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOSW w Mławie w sprawie zwiększenia środków w 

planie finansowym na rok 2021. 

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

Pani Maria Magdalena Kozakiewicz - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o zwiększenie 

planu finansowego na rok 2021 po stronie wydatków w Dziale 801 rozdziale 80134             

§ 4210, § 4240 o kwotę 45 000,00 zł. 

W/w zmiany dotyczą zakupu 10 stanowisk komputerowych. Zgodnie z formułą 

egzaminu zawodowego 2019, część pisemna egzaminu musi odbyć się przy stanowisku 

komputerowym. Sprzęt, który jednostka posiada nie spełnia wymogów technicznych 

egzaminu na sesje letnią 2022. Również sala komputerowa wymaga dostosowania do 

wymogów egzaminu, gdyż podczas rozwiązywania zadań każdy uczeń musi zajmować 

oddzielne stanowisko uniemożliwiające podglądanie odpowiedzi z monitora 

pozostałych zdających. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wrócić do tematu przy opracowywaniu 

projektu budżetu powiatu mławskiego na 2022 rok. Niemniej jednak uznał, że należy 

przeprowadzić rozeznanie w kierunku możliwości skorzystania ze wsparcia 

finansowego na zakup komputerów w ramach projektu. 

12. Rozpatrzenie wniosku Miejskiego Klubu Sportowego Mławianka Mława w sprawie 

bezpłatnego korzystania z noclegu w Bursie Szkolnej w Mławie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na bezpłatne korzystanie z noclegu                      

w Bursie Szkolnej w Mławie przez 7 zawodników Klubu oraz trenera pierwszego 

zespołu Klubu w okresie od 01.09.2021r. do 20.12.2021r. 

13. Sprawy różne.   

Pan Piotr Kowalski – Z-ca Dyrektora PZD w Mławie poinformował, że w związku                 

z ogłoszonym przetargiem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej              

nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra” 

wpłynęły 4 oferty: 

1) MOST sp. zoo. Sopot 81-862, ul. Kujawska 51A na kwotę 18 578 489,12 zł brutto; 

2) STRABAG sp. zoo. Pruszków 05-800, ul. Parzniewska 10 na kwotę 15 784 047,45 

brutto; 

3) Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski, 

Glinojeck 06-450, ul. Nadrzeczna 12 na kwotę 15 488 799,39 zł brutto; 

4) Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY sp. zoo. BUDOWNICTWO 

Spółka Komandytowa, warszawa 03-228, ul. Marywilska 38/40 na kwotę 

17 576 700,00 zł brutto. 

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

wrześniu rusza pilotaż przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”  Ministra Edukacji i Nauki,               

w ramach którego chętne szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wycieczek 

edukacyjnych dzieci i młodzieży (do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy 

instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki). Celem przedsięwzięcia jest wsparcie 

nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. 

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Polski Ład”.  

W wyjazdach będą mogli uczestniczyć uczniowie z trzech grup wiekowych: I grupa – 

klasy I-III ze szkół podstawowych, II grupa – klasy IV-VIII ze szkół podstawowych, 

III grupa – szkoły ponadpodstawowe. Dla każdej z tych grup Ministerstwo Edukacji i 

Nauki we współpracy z ekspertami opracowało plany wycieczek uwzględniające 

konkretne punkty edukacyjne, które zostały dostosowane do wieku oraz poziomu 

rozwoju uczniów. 

Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów 

wycieczki, maksymalnie na:  



wycieczkę jednodniową – do 5 tys. zł, 

wycieczkę dwudniową – do 10 tys. zł, 

wycieczkę trzydniową  – do 15 tys. zł.  

Pozostałe 20 proc. kosztów wycieczki organ prowadzący będzie finansować                           

z własnych środków. 

Środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia szkoła będzie mogła 

przeznaczyć na sfinansowanie kosztów poniesionych na organizację wycieczek, takich 

jak pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, usługi przewodnika, zakwaterowania, 

wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników wycieczki. 

Nabór wniosków rusza 6 września 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym do 30 

września 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych.  O przyznaniu środków 

decydować będzie kolejność wpływu do ministerstwa prawidłowo wypełnionych 

wniosków. Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie wycieczek będzie 

udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MEiN. Organ prowadzący 

szkołę podpisze umowę z Ministerstwem i otrzyma pieniądze na wyjazd uczniów. 

Procedura jest następująca: nauczyciel zgłasza chęć wyjazdu na szkolną wycieczkę do 

dyrektora szkoły, który następnie przekazuje to zgłoszenie do organu prowadzącego.             

Z kolei organ prowadzący wypełnia tzw. formularz ogólny udostępniony w strefie 

pracownika SIO. Formularz po pozytywnej weryfikacji przez MEiN będzie 

uzupełniany wnioskami o dofinansowanie wycieczek. 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto siedemnaste posiedzenie 

Zarządu Powiatu. 

 

 

                                                                                                Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                              Jerzy Ryszard Rakowski               

                                                                               Zbigniew Markiewicz            

                                                                               Jolanta Karpińska         

                                                                               Witold Okumski       

                                                                               Krystyna Zając  

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 117/2021 

z dnia 09.09.2021 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 9 września 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  

10.09.2021 r.  

 

 


