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Protokół Nr 119/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 23 września 2021 roku 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto dziewiętnaste 

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 zaproponowany przez 

Przewodniczącego Zarządu.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 118/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 14.09.2021 r.  

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

2021 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 707/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 4.020,00 zł 

(per saldo) i dotyczy: 

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 85205 w wysokości 12.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Po stronie wydatków 

następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia 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 85395 w wysokości 8.580,00 zł w związku ze zmianą wniosków o 

zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka. Po stronie wydatków 

następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w 

Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją 

Wojewody. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 4.020,00 zł 

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

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

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 43.600,00 zł, z 

przeznaczeniem na inne wynagrodzenia, w ramach zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej. 

2. W rozdziale 80102 i 80134 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 23.500 zł, z 

przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla nauczyciela. Powyższe środki zostały 

przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse zawodowe. 

3. W rozdziale 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu 

Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia dla 

nauczycieli, w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli. 

4. W rozdziale 80115, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie 

finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 6.800,00 zł, z przeznaczeniem 

na szkolenia dla pracowników oraz na usługę informatyczną. 



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

finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 33.107,42 zł, związanych ze 

zmianą liczby uczniów w poszczególnych rodzajach szkół celem zastosowania 

prawidłowego wskaźnika. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

Dochody powiatu stanowią kwotę 119.573.816,42 zł. 

Wydatki powiatu stanowią kwotę 136.789.385,14 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 708/2021 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2021. 

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

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

A6 przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie prawomocnego 

postanowienia z dnia 22 czerwca 2021r. Sądu Rejonowego w Mławie, sygn. akt: I Ns 

305/20 podejmując uchwałę Nr 709/2021. 

Likwidacja – demontaż nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego 

wystawionego przez firmę zajmującą się demontażem pojazdów. 

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SPZOZ w Mławie w sprawie: 

1) zwiększenia dotacji przyznanej w ramach umowy dotacji z dnia 06.07.2021r.             

o kwotę 59 100,86 zł tj. z kwoty 133 319,20 zł do kwoty 192 420,06 zł; 

2) zwiększenia dotacji jeszcze w roku bieżącym na zakupy inwestycyjne. 

Pani Katarzyna Miłobędzka – Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

poinformowała, że Pan Waldemar Rybak - Dyrektor Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu prośbą o: 

1) zwiększenie dotacji przyznanej w ramach umowy dotacji z dnia 6.07.2021r. o 

kwotę 59.100,86 zł tj. z kwoty 133.319,20 zł do kwoty 192.420,06 na realizację 

zadań: 

Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji: Program rozwoju strukturalno-

budowlanego; 

Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji: Program funkcjonalno-użytkowy dla 

budynku Szpitalny Oddział Ratunkowy SP ZOZ w Mławie, ul. A. Dobrskiej 1; 

Zadanie nr 3: Opracowanie dokumentacji: Program funkcjonalno-użytkowy dla 

budynku Przychodni poradni i pracowni specjalistycznych SP ZOZ w Mławie, ul. A. 

Dobrskiej 1; 

Zadanie nr 4: Zakup Kardiomonitora z modułem transportowym. 

Na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie 

Powiat Mławski umową dotacji z dnia 6.07.2021r. przyznał dotację na realizację 

zadań inwestycyjnych w kwocie: 

Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji: Program rozwoju strukturalno-

budowlanego; 



Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji: Program funkcjonalno-użytkowy dla 

budynku Szpitalny Oddział Ratunkowy SP ZOZ w Mławie, ul. A. Dobrskiej 1; 

Zadanie nr 3: Opracowanie dokumentacji: Program funkcjonalno-użytkowy dla 

budynku Przychodni poradni i pracowni specjalistycznych SP ZOZ w Mławie, ul. A. 

Dobrskiej 1; 

Zadanie nr 4: Zakup Kardiomonitora z modułem transportowym. 

W związku z powyższym SP ZOZ w Mławie przystąpił do realizacji zamówienia 

powyższych zadań zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych oraz 

procedurami obowiązującymi w SP ZOZ w Mławie. Na podstawie rozstrzygnięcia 

ww. postępowań uzyskano następujące oferty: 

Zadanie nr 1 23.782,05 zł 

Zadanie nr 2: 55.491,45 zł 

Zadanie nr 3: 79.273,50 zł 

Zadanie nr 4: 37.800,00 zł 

Łącznie: 196.347,00 zł. 

Zgodnie z § 1 ust. 2 ww. Umowy dotacji kwota dotacji może wynosić 98% kosztu 

realizacji zadania, co stanowi dla poszczególnych zadań następujące kwoty: 

Zadanie nr 1: 23.306,41 zł 

Zadanie nr 2: 54.381,62 zł 

Zadanie nr 3: 77,688,03 zł 

Zadanie nr 4: 37.044,00 zł 

Łącznie: 192.420,06 zł. 

Zmniejszenie wydatkowania zaplanowanej kwoty nastąpiło w zakresie zadania dot. 

zakupu sprzętu medycznego - kardiomonitor. Wzrost kwot zaplanowanych do 

realizacji zadań nastąpił w zakresie opracowań dokumentacji technicznej, przy czym 

w ramach przeprowadzonego postępowania wpłynęła tylko jedna oferta. Powyższe 

jest zapewne wynikiem dynamicznej sytuacji i zmian, jakie występują w ochronie 

zdrowia w związku z trwająca pandemią koronawirusa jak też krótkim czasem na 

realizację zleconych zdań. Realizacja inwestycji dot. Opracowania programów 

funkcjonalno-użytkowych oraz Programu rozwoju strukturalno-budowlanego na 

potrzeby SP ZOZ w Mławie jest niezmiernie ważnym i kluczowym elementem 

stanowiącym podstawę do realizacji strategii SPZOZ w Mławie w zakresie 

podnoszenia jakości i rozwoju usług medycznych. Ponadto jest to niezbędny warunek 

ubiegania się o finansowanie ze środków zewnętrznych, których bardzo duże szanse 

daje nam przedstawiony przez Rząd RP „Polski Nowy Ład". 

SP ZOZ w Mławie jako publiczny świadczeniodawca usług zdrowotnych w pierwszej 

kolejności jest zobowiązany do zabezpieczenia tych świadczeń ze środków 

otrzymywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Niestety finansowanie NFZ 

pokrywa tylko koszty, które szpital ponosi na bieżącą działalność, co również jest 

zadaniem trudnym i wymaga dużej dyscypliny finansowej i sprawności 

organizacyjnej. 

2) zwiększenia dotacji jeszcze w roku bieżącym na zakupy inwestycyjne: 

a)  Urządzenie do suchego rozmrażania osocza – 28 633,50 zł; 

b) Maski do wentylacji nieinwazyjnej – Oddziała Intensywnej Opieki 

Medycznej – 13 338,00 zł; 

c)  Wstrzykiwacz kontrastu do TK – 124 740,00 zł 

d)  Spirometr – Oddział Rehabilitacyjny – 6 384,82 zł; 

e)  Aparat do terapii ultradźwiękowej, laseroterapii i magnetoterapii – 

     Pracownia Fizjoterapii – 15 597,00 zł; 

 



f)  Specjalistyczna myjnia obuwia pooperacyjnego – Blok Operacyjny –  

     23 000,00 zł; 

g)  Myjnia – dezynfektor – Centralna Sterylizatornia – 220 000,00 zł; 

h)  Chłodziarka farmaceutyczna – Apteka szpitalna – 8 302,50 zł. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił zwiększyć dotację przyznaną w ramach 

umowy dotacji z dnia 06.07.2021r.  o kwotę 59 100,86 zł tj. z kwoty 133 319,20 zł do 

kwoty 192 420,06 zł. Źródłem pokrycia będą zwiększone dochody z podatku 

dochodowego od osób fizycznych.  

Drugą część wniosku dot. zwiększenia dotacji na zakupy inwestycyjne postanowił 

rozpatrzeć przy projektowaniu budżetu powiatu mławskiego na 2022 rok. 

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie zwiększenia środków na 

zadanie ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów- Drzazga wraz z mostem 

o JNI 01005659 na rzece Wkra - wykonanie dokumentacji technicznej, podział 

geodezyjny działek, proces budowalny”.   

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

prośbą o zwiększenie nakładów zaplanowanych na 2021 na zadanie: „Rozbudowa 

drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na 

rzece Wkra - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek, proces 

budowlany". 

Zakładano pomoc finansową Gminy Radzanów w realizacji przedmiotowego zadania 

na poziomie 2.131296,00zł, natomiast gmina udzieliła pomoc w wys. 200.000,00 zł                

w 2021 r. i 1.000.000,00zł w 2022 r. 

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym uwzględniając wynagrodzenie dla 

Wykonawcy robót, środki zabezpieczone na nadzór inwestorski oraz brakującą kwotę 

stanowiącą udział Gminy Radzanów w realizacji zadania, wnioskowana przez Pana  

Dyrektora PZD w Mławie kwota wynosi: 2.787.398zł. 

Kwota ujęta w WPF na lata 2021-2022 na realizację w/w zadania jest 

niewystarczająca.  

Po dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie uznał, że aby zrealizować zadanie należy 

zaciągnąć w 2022 roku kredyt. 

9. Uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zaopiniowanie zadania 

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

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie: 

1) uzgodnił projekty decyzji o warunkach zabudowy: 

- Burmistrza Miasta Mława – Budowa budynku magazynowego oraz 

zmiana sposobu użytkowania budynku hali magazynowej na budynek 

produkcyjny i jego nadbudowa, nr ewid. działki 10-1576/171, 10-1576/92 

Mława; 

- Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna – Budowa biogazowni rolniczej o 

mocy do 499kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, nr ewid. działki 51/2 

Grzybowo. 

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

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2020 r., poz. 1363 ze zm.) – Rozbudowa drogi gminnej Bolewo – Sułkowo 

– Kolonia od km 2+100,00 do km 3+002,00 – wnioskodawca Gmina 

Stupsk, pełnomocnik Andrzej Dusiński. 

 



10. Podjęcie uchwały w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej 

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na 

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2022 roku. 

W związku z zamiarem ogłoszenia przez Zarząd Powiatu Mławskiego, w miesiącu 

październiku 2021 roku, otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego                          

w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego  w 2022 roku – Zarząd Powiatu 

Mławskiego ogłosił nabór dwóch kandydatów na członków komisji konkursowej 

reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania 

ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 

zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 

terenie Powiatu Mławskiego  w 2022 roku, podejmując uchwałę Nr 710/2021. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Starosty Mławskiego dla Najlepszych 

Maturzystów w 2021 roku zgodnie z „Programem wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu powiatu 

mławskiego”. 

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Komisję wniosków o przyznanie 

Nagrody Starosty Mławskiego dla Najlepszego Maturzysty – Zarząd Powiatu 

Mławskiego zgodnie z „Programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu powiatu mławskiego” przyznał 

nagrody następującym osobom: 

1.Weronice Gorlewskiej – maturzystce z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 

Wyspiańskiego  w Mławie – 1 000,00 zł; 

2.Krystianowi Ogrodowczyk – maturzyście z Technikum nr 1 im. Jerzego 

Ciesielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Mławie – 1 000,00 zł; 

3.Klaudii Sarze Marlęga – maturzystce z Technikum nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej 

 w Zespole Szkół nr 2 w Mławie – 1 000,00 zł; 

4.Patrykowi Hubertowi Parszczyńskiemu – maturzyście z Technikum nr 3 w Zespole 

Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie – 1 000,00 zł; 

5.Aleksandrze Pogorzelskiej – maturzystce z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 

Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 roku w Mławie – 1 000,00 zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 711/2021. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 235/2019 Zarządu Powiatu 

Mławskiego z dnia 18.09.2019r. w sprawie powołania Komisji doradczej ds. 

opiniowania wniosków o nagrodę Starosty Powiatu Mławskiego za osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze. 

W Uchwale Nr 235/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 18.09.2019 r. w sprawie 

powołania Komisji doradczej ds. opiniowania wniosków o nagrodę Starosty Powiatu 

Mławskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Zarząd Powiatu Mławskiego 

dokonał następującej zmiany: 

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

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 712/2021. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 614/2021 Zarządu Powiatu 

Mławskiego z dnia 31.03.2021 r. w sprawie aktualizacji wysokości dotacji na ucznia 

szkoły publicznej i niepublicznej, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny 



lub obowiązek nauki oraz dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany 

obowiązek szkolny lub nauki w roku budżetowym 2021 w Powiecie Mławskim. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 713/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 614/2021 

Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31.03.2021 r. w sprawie aktualizacji wysokości 

dotacji na ucznia szkoły publicznej i niepublicznej, w których nie jest realizowany 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dla szkół niepublicznych, w których jest 

realizowany obowiązek szkolny lub nauki w roku budżetowym 2021 w Powiecie 

Mławskim. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku w ramach przedsięwzięcia Ministra 

Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. 

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

trwa nabór wniosków do pilotażowego przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” ,  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). Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach 

programu „Polski Ład”.  

Szkoła może otrzymać 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. 

Pani Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia przedstawiła projekt uchwały w w/w 

sprawie.  

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu uważa, że rodzice powinni pokryć wkład 

własny finansowy wycieczki ze względu na to, że programem może zostać objęta 

tylko niewielka część uczniów /maksymalnie 50/, a do szkół uczęszcza o wile więcej 

uczniów.  

Finansowanie części uczniów stanowi nierówne traktowanie. Nie należy stosować 

zasady nierówności wobec uczniów.  

W całości należy dofinansować wkład własny wycieczki tylko dla uczniów 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie. 

Pozostali Członkowie Zarządu Powiatu zgodzili się ze swoim przedmówcą.  

Zarząd Powiatu wyraził akceptację dla wniosków złożonych przez dyrektorów szkół, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski o udzielenie wsparcia 

finansowego w roku 2021 na realizację wycieczek w ramach przedsięwzięcia Ministra 

Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” oraz zgodę na złożenie przez Powiat Mławski 

wniosku do Ministerstwa Edukacji i Nauki o dofinansowanie wycieczek dla uczniów: 

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

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

3) Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

im. Janusza Korczaka w Mławie, 

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

5) Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r.,  

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

z Września 1939 r. 

Całkowita wartość zadania nie może przekroczyć kwoty 69 800,00 zł. 

Zadanie może być dofinansowane w wysokości do 80% poniesionych kosztów, przy 

czym kwota dofinansowania nie może przekroczyć: 

a) w przypadku wycieczki jednodniowej – kwoty do 5 000,00 zł; 

b) w przypadku wycieczki dwudniowej – kwoty do 10 000,00 zł;  



c) w przypadku wycieczki trzydniowej – kwoty do 15 000,00 zł. 

Wnioskowana kwota dofinansowania dla wszystkich szkół, które złożyły wniosek do 

organu prowadzącego to 47 240,00 zł, przy wkładzie własnym w wysokości co 

najmniej 20% całkowitego kosztu zadania.   

Organ prowadzący zapewni wkład własny finansowy w kwocie nieprzekraczającej                                  

1 040,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki dla uczniów Szkoły 

Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym                        

im. Janusza Korczaka w Mławie.  

Wkład własny dla pozostałych szkół w łącznej kwocie nieprzekraczającej 21 520,00 zł 

będą stanowiły wpłaty rodziców dzieci, uczestniczących w wycieczce. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 714/2021. 

15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie w sprawie przyznania 

dodatkowych środków finansowych w kwocie 4 500,00 zł na modernizację kanalizacji.  

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

Stefan Wojnarowski – Dyrektor ZS Nr 3 w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu                   

z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 4 500,00 zł na 

modernizację kanalizacji. 

Istniejąca kanalizacja, która uległa awarii funkcjonuje w szkole od 1989 roku. 

Aktualnie w wyniku awarii wyłączone z użytkowania są dwie łazienki dla młodzieży. 

Niezbędny jest demontaż instalacji kanalizacyjnej żeliwnej, czyszczenie pionów oraz 

montaż nowej instalacji poziomej z rur PCV. Ze względu na brak specjalistycznego 

sprzętu wymienione prace nie mogą być wykonane we własnym zakresie. W planie 

finansowym na 2021 rok szkoła nie dysponuję środkami finansowymi na wykonanie 

w/w prac.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie.  

Na powyższy cel przeznaczył środki w wys. 4 500,00 zł. Źródłem pokrycia będzie 

rezerwa ogólna budżetu powiatu.  

16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie w sprawie przyznania 

dodatkowych środków finansowych w kwocie 3 500,00 zł na zakup pojemników do 

segregacji odpadów.  

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

Pan Stanisław Matyjasik – Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie zwrócił się do Zarządu 

Powiatu z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 3 

500,00 zł na zakup pojemników do segregacji odpadów. 

W związku z coraz wyższymi opłatami za wywóz śmieci, szkoła chciałaby wdrożyć 

ich segregację. W związku z tym potrzebne są dodatkowe środki na zakup 

odpowiednich 3 zewnętrznych (1100 litrów) pojemników na: papier, szkło oraz plastik 

i metal. Dodatkowo konieczny będzie zakup małych pojemników dostosowanych do 

segregacji, które postawione zostaną na korytarzach szkolnych. 

Dzięki powyższym działaniom szkoła będzie docelowo ponosić niższe koszty za 

wywóz nieczystości. Obecnie cena za wywóz 1100-litrowego pojemnika z 

zmieszanymi śmieciami kosztuje 205 zł, natomiast wywóz pojemnika z 

nieczystościami wysegregowanymi kosztuje 160 zł. Przeciętnie miesięcznie szkoła 

potrzebuje wywozu 4 - 5 pojemników co jest znacznym obciążeniem dla budżetu 

szkoły. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za zakupem pojemników do segregacji 

odpadów dla ZS Nr 4 w Mławie. Pojemniki zostaną zakupione ze środków ochrony 

środowiska.  



17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie zwiększenia planu dochodów i wydatków na rok 2021w ramach 

grupy paragrafów.  

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 dokonanie zwiększenia (126 000,00 zł) planu 

dochodów i wydatków na rok 2021w ramach grupy paragrafów. 

Podstawą dokonania zwiększenia planu dochodów na 2021r. są zwiększone dochody 

W związku z potrzebą podnoszenia standardu bazy lokalowej placówki, 

dostosowywania jej do wymogów sanitarnych i tym samym podnoszenia jakości usług 

istnieje potrzeba kontynuowania remontowania pokoi mieszkalnych (wymiana glazury, 

terakoty, sanitariatów). Pokoje zgodnie z założeniami statutowymi użytkowane są 

głównie przez wychowanków, jednakże w przypadku wolnych miejsc wynajmowane 

są klientom zewnętrznym oraz grupom sportowym. Wymogi organizatorów 

wypoczynku, czy też koordynatorów grup pracowniczych nakładają na placówkę 

potrzebę doskonalenia warunków pobytu. Zatem z wypracowanych dochodów planuje 

się kwotę 72 000,00zł przeznaczyć na remont łazienek w pokojach i wymianę drzwi 

zewnętrznych do budynku oraz zwiększyć wymiar etatów z 1/z do 1 dla 2 sprzątaczek i 

zatrudnienia na 34 etatu osoby na portiernię (kwota ok. 17 000,00zł na wynagrodzenia) 

a pozostałą kwotę na opłacenie bieżących faktur w związku z tym, iż zwiększyły się 

koszty utrzymania budynku niż zaplanowane. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zwiększenia planu 

dochodów i wydatków na rok 2021 w sposób zaproponowany przez Panią Dyrektor 

Bursy Szkolnej w Mławie. 

18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie wyrażenia 

zgody na przedłużenie umowy na wynajem miejsc postojowych na mniejszym 

parkingu na okres 3 lat.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za przedłużeniem umowy na wynajem 

miejsc postojowych na mniejszym parkingu na okres 3 lat. Miejsca parkingowe będą 

przeznaczone dla klientów i pracowników ARIMR w Mławie. 

19. Sprawy różne.   

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia zwróciła się do 

Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym na 2021 rok                          

w związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym zadań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu kultury i sztuki realizowanych przez 

organizacje pozarządowe, a także nie wystarczającą ilością środków: 

1) Zmniejszenie Działu 851 Rozdziału 85195 § 2360 – Dotacje celowe z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego – 6 500,00 zł. 

2) Zwiększenie Działu 926 Rozdziału 92605 § 2360 – 6 500,00 zł.  

3) Zmniejszenie Działu 853 Rozdziału 85311 § 2360 – Dotacje celowe z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2 500,00 zł. 

4) Zwiększenie Działu 921 Rozdziału 92105 § 2360 – 2 500,00 zł.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyrazi zgodę na dokonanie w/w zmian w planie 

finansowym na 2021 rok, o które wnioskuje Pani Dyrektor Wydziału Edukacji                         

i Zdrowia. 



Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za przyznaniem Nagród Starosty 

Mławskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani Izabeli Wiśniewskiej – 

Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie, Pani Jolancie Bem – 

Dyrektorowi PODN w Mławie, Panu Markowi Kiełbińskiemu – Dyrektorowi I LO                               

w Mławie. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zapoznał Członków Zarządu    

z informacją dot. realizacji prac związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych na 

budynkach jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego. 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto dziewiętnaste posiedzenie 

Zarządu Powiatu. 

 

                                                                                                Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

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

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

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

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

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

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 119/2021 

z dnia 23.09.2021 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 23 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  

24.09.2021 r.  

 

 


