
Br. 0022.25.2021                                      

 

Protokół Nr 118/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 14 września 2021 roku 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto osiemnaste 

posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego.   

Zarząd obradował w trybie zdalnym- online, przy zastosowaniu wideokonferencji. W 

posiedzeniu brali udział członkowie Zarządu: Pan Jerzy Ryszard Rakowski,  

Pani Jolanta Karpińska, Pani Krystyna Zając oraz zaproszeni goście: Pani Edyta Wild – 

Sekretarz Powiatu, Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu, Pani Bożena Tomkiel - 

Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału 

Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu poprosił o wprowadzenie do 

porządku dodatkowego punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji 

przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania 

pn. „Budowa parkingu, ogrodzenia wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej 

przy ul. Wyspiańskiego w Mławie”. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad wraz ze zgłoszoną zmianą przez 

Przewodniczącego Zarządu.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 117/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 09.09.2021 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 704/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Mławskiego na 2021 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 54.969,00 

zł (per saldo) i dotyczy: 

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 75411 w wysokości 75.031,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia 

motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie powiatowej. 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. 

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w 

rozdziale 85156 w wysokości 130.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczy osób, 

za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej. Po stronie wydatków następuje 

zmniejszenie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie z 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją 

Wojewody. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 54.969,00 

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

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 7.148,00 zł, w ramach środków 

bieżących z przeznaczeniem na opłaty związane z usługami wodnymi. 

2. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 6.663,17 zł, z 

przeznaczeniem na wypłatę nagród za zastępstwa funkcjonariuszy, w ramach zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej. 



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

finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 33.047,56 zł, związanych ze 

zmianą liczy uczniów w poszczególnych rodzajach szkół celem zastosowania 

prawidłowego wskaźnika. 

4. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 3.100,00 zł, z przeznaczeniem 

na zakup testu diagnostycznego do pracy z dziećmi. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

Dochody powiatu stanowią kwotę 119.569.796,42 zł 

Wydatki powiatu stanowią kwotę 136.785.365,14 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 705/2021 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2021. 

6. Zatwierdzenie wstępnej kwoty dochodów i wydatków w planie finansowym Mławskiej 

Hali Sportowej na 2022 rok. 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu poinformowała, że wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku została ustalona na poziomie                    

3 010,00 zł.  

Przedstawiła informację sporządzoną przez Dyrektor Mławskiej Hali Sportowej 

dotyczącą propozycji wynagrodzeń, które wynikają z podpisanych umów oraz                      

z ustalenia najniższego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku.  

Wynagrodzenia w zależności od grupy zawodowej na 2022 rok zostały naliczone z 

wyrównaniem do minimalnego wynagrodzenia. Skutek wyrównania wynagrodzeń 

kształtuje się na poziomie 19 860,00 zł.  

Liczba etatów w MHS w stosunku do 2021 roku się nie zmienia i wynosi 11. 

W złożonych materiałach Dyrektor MHS zaplanował odprawy emerytalne w wys. 

43 200,00 zł i nagrody jubileuszowe na poziomie 5 400,00 zł. Ponadto założył wzrost 

tzw. „rzeczówki” i planuje ją na poziomie 65 000,00 zł   (rok 2021 – 54 000,00 zł).  

W ramach zakupu usług remontowych zaplanowany został oprócz bieżących remontów 

i konserwacji remont 3 łazienek dla osób niepełnosprawnych na kwotę 30 000,00 zł.  

Kwota, która będzie dotyczyła finansowania po stronie miasta i powiatu to                       

1 128 430,00 zł (bez podwyżek wynagrodzeń). Kwota przypadająca dla miasta                           

564 215,00 zł, dla powiatu 564 215,00 zł. W 2021 roku była to kwota  w wys. 

530 269,00zł. Wzrost budżetu po stronie miasta i powiatu wynosi 6,4%.  

Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował naliczenie w 

planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej 2022 rok podwyżki wynagrodzeń dla 

pracowników o 7,1%. 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu poinformowała, że wzrost podwyżki 

wynagrodzeń dla pracowników MHS o 7,1% stanowi kwotę 29 000,00 zł. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie uznał propozycję Pana Przewodniczącego Zarządu 

Powiatu za słuszną.  



7. Rozpatrzenie wniosku Koła Gospodyń Wiejskich ,,Jarzębina” Budy Matusy 

dotyczącego dofinansowania kosztów transportu na III Mazowiecki Kongres Kół 

Gospodyń Wiejskich w m. Górzno.  

Pani Jolanta Karpińska – Członek Zarządu poinformowała, że w dniu 18 września 

2021 roku w miejscowości Górzno (powiat garwoliński) organizowany jest                          

III Mazowiecki Kongres Kół Gospodyń Wiejskich. Reprezentować i promować Powiat 

Mławski i ARiMR będzie Koło Gospodyń Wiejskich ,,Jarzębina” Budy Matusy, które 

do tej pory zajęło: 

- I miejsce – konkurs „Pomysł na produkt lokalny  lokalnego twórcę (31.12.2020r.); 

- I miejsce – II Spartakiada KGW z terenu Powiatu Mławskiego(14.08.2021r.); 

- I miejsce – Mazowiecki Kongres KGW w Żurominie (22.08.2021r.). 

Koszty transportu na III Mazowiecki Kongres Kół Gospodyń Wiejskich w m. Górzno 

wynoszą 1 200,00 zł. W trakcie prowadzonych rozmów z przedstawicielami KGW 

,,Jarzębina” Budy Matusy i Urzędu Gminy Radzanów pojawiła się propozycja                        

dot. dofinansowania kosztów transportu - od Powiatu Mławskiego (600,00 zł) i od 

Gminy Radzanów (600,00 zł). 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu zaproponował, aby Powiat Mławski 

pokrył w całości koszty transportu w wys. 1200,00 zł, natomiast Gmina Radzanów 

przeznaczyła środki finansowe w wys. 600,00 zł na zakup np. namiotu czy innych 

artykułów potrzebnych KGW ,,Jarzębina” Budy Matusy.   

Pani Jolanta Karpińska – Członek Zarządu stwierdziła, że brała udział w rozmowach z 

przedstawicielami KGW ,,Jarzębina” Budy Matusy i Urzędu Gminy Radzanów                        

i ustalenia w kwestii pokrycia kosztów transportu są następujące:  

- Powiat Mławski - 600,00 zł 

- Gmina Radzanów - 600,00 zł. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za dofinansowaniem kosztów transportu 

na III Mazowiecki Kongres Kół Gospodyń Wiejskich w m. Górzno. Na powyższy cel 

przeznaczył kwotę w wys. 600,00 zł. Źródłem pokrycia wydatku będą środki 

pochodzące z budżetu Powiatu Mławskiego (promocja) – 600,00 zł.  

Brakująca kwota 600,00 zł ma pochodzić z budżetu Gminy Radzanów.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i 

przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. „Budowa parkingu, 

ogrodzenia wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w 

Mławie”. 

Zarząd Powiatu powołał Komisję Przetargową do przygotowania i prowadzenia 

postępowania w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „Budowa parkingu, 

ogrodzenia wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w 

Mławie” w następującym składzie: 

Edyta Wild - Przewodniczący Komisji 

Dariusz Makowski - Członek Komisji 

Jarosław Kucki - Członek Komisji 

Jolanta Gołębiewska - Sekretarz Komisji 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 706/2021. 

 

 

9. Sprawy różne.   

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zwracając się do Członków 

Zarządu podziękował za obecność na uroczystości odsłonięcia pomnika księdza 

Władysława Skierkowskiego w Bogurzynie.  

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto osiemnaste posiedzenie 

Zarządu Powiatu. 



 

 

                                                                                                Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                              Jerzy Ryszard Rakowski.................                     

                                                                               Zbigniew Markiewicz....................              

                                                                               Jolanta Karpińska....................         

                                                                               Witold Okumski....................         

                                                                               Krystyna Zając ....................         

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Protokołu Nr 118/2021 

z dnia 14.09.2021 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  



na posiedzeniu w dniu 14 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  

15.09.2021 r.  

 

 


