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Protokół Nr 120/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 30 września 2021 roku 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto dwudzieste 

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 119/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 23.09.2021 r.  

4. Zapoznanie się z treścią mieszkanki Kowalewka w sprawie przywrócenia do stanu 

poprzedniego ogrodzenia posesji w związku z realizacją inwestycji polegającej a 

rozbudowie grogi powiatowej Bogurzynek Mdzewo nr 2343W. 

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

działki o nr ewid. 429/1 w Kowalewku w przesłanym do Przewodniczącego Zarządu 

Powiatu piśmie zwróciła się z prośbą o podjęcie prac związanych z przywróceniem 

ogrodzenia posesji do stanu poprzedniego.  

Przedmiotowe ogrodzenie kolidowało z realizacją inwestycji polegającej na 

rozbudowie drogi powiatowej Nr 2343W, co wiązało się z koniecznością jego 

demontażu. Na spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w 

Mławie ustalono, że w zamian za zdemontowane ogrodzenie zostanie wykonany, 

zgodnie z prośbą Właścicielki działki, dodatkowy zjazd na nieruchomość na koszt  

PZD w Mławie. 

Nadmienił, iż zgodnie z przepisem art. 29 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 

2020r. poz. 470 ze zm.) to właściciel działki winien pokryć  koszt wykonania 

dodatkowego zjazdu, który w tym przypadku wynosi 4 000,00 zł.  

Stwierdził, że prowadzone wzajemne uzgodnienia doprowadziły do stanu, w którym 

wzajemne roszczenia tj. Właścicielki nieruchomości za ogrodzenie, PZD w Mławie za 

wykonany zjazd, zniosły się wzajemne, co w opinii Dyrektora PZD w Mławie 

wyczerpuje wspólne oczekiwania.  

Pan Piotr Kowalski – Z-ca Dyrektora PZD w Mławie ustosunkował się do poruszanej 

przez Właścicielkę nieruchomości kwestii bezpieczeństwa technicznego budynków. 

Zwrócił uwagę, że dokonano należytej staranności w tym przedmiocie poprzez 

wykonanie zabezpieczenie w postaci prefabrykowanych elementów betonowych typu 

,,L”.  Ponadto, na spotkaniu w siedzibie PZD w Mławie, poinformowano Panią o 

potrzebie wykonania, zgodnie ze sztuką budowlaną,  skarpy  o pochyleniu 1:1,5  z 

uwagi na różnicę wysokości pomiędzy terenem działki nr ewid. 429/1, a wskazanym 

chodnikiem. 

Po analizie Zarząd Powiatu podtrzymał stanowisko Dyrektora PZD w Mławie, zawarte 

w piśmie PZD.DT.4200.24.2021, skierowanym do Właścicieli działki o nr ewid. 429/1 

w Kowalewku w dniu 02.08.2021 roku.               

 

 

 



 

5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie zwiększenia nakładów 

zaplanowanych na 2021 rok na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W 

Dębsk – Kitki – Szumsk na odcinku od km 2+995,00 do km 3+660,00”. 

Pan Piotr Kowalski – Z-ca Dyrektora PZD w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z 

prośbą o zwiększenie nakładów zaplanowanych na 2021 rok na zadanie pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk – Kitki – Szumsk na odcinku od km 

2+995,00 do km 3+660,00”. 

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym brakująca kwota  dla Wykonawcy 

robót wyniosła: 17.300,99zł. 

Jako źródło sfinansowania wydatku zaproponował środki własne zaplanowane dla 

zadania: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na 

rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk – 

Radzanów”. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Z-cy Dyrektora PZD                     

w Mławie w przedmiotowej sprawie.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 527/2020 z dnia 09.11.2020 r. w 

sprawie powołania Komisji do odbioru opracowanej Strategii Rozwoju Powiatu 

Mławskiego na lata 2021-2027 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko 

Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021-2027. 

Zarząd Powiatu dokonał zmian Uchwały nr 527/2020 z dnia 09.11.2020 r. w sprawie 

powołania Komisji do odbioru opracowanej Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na 

lata 2021-2027 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju 

Powiatu Mławskiego na lata 2021-2027. Zmiana dot. §1 zapis „1. Zbigniew 

Markiewicz   Przewodniczący Komisji” zastępuje się   zapisem „1. Edyta Wild    

Przewodnicząca Komisji”. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 715/2021. 

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

2021 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 716/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 19.500,00 zł 

i dotyczy: 

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 

zadania własne powiatu w rozdziale 85202 w wysokości 19.500,00 zł z 

przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. 

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 19.500,00 

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

1. W rozdziale 80102, 80105, 80134 i 85403 następuje przesunięcie środków w planie 

finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 27.252,00 zł, 

z przeznaczeniem na bieżące opłaty za media oraz pozostałe usługi. 

2. W rozdziale 80115, 80117, 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie 

finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 4.500,00 zł, z przeznaczeniem 

na remont kanalizacji. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej. 

3. W rozdziale 90095 następuje przesunięcie środków w wysokości 3.500,00 zł, z 

przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady. Powyższe środki zostały przesunięte 

ze środków ochrony środowiska. 



4. W rozdziale 85218 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 23.280,00 zł, z 

przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika. 

Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i 

awanse zawodowe. 

5. W rozdziale 85205 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu 

Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 60,00 zł, z przeznaczeniem na realizację 

programu oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych, w ramach zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej. 

6. W rozdziale 85406 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 2.429,00 zł, z przeznaczeniem 

na awans zawodowy dla nauczyciela. 

Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i 

awanse zawodowe. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

Dochody powiatu stanowią kwotę 119.593.316,42 zł 

Wydatki powiatu stanowią kwotę 136.808.885,14 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. 

8. 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 717/2021 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2021. 

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

powiatu mławskiego na rok 2021. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 718/2021 w sprawie zmiany harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2021. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie terminów opracowania i zakresu szczegółowości 

materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2022. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 719/2021 w sprawie terminów opracowania                         

i zakresu szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu 

powiatu na rok 2022. 

11. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady powiatu Mławskiego w sprawie: 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego, 

 zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał                               

i postanowił wnieść pod obrady XXIX Sesji.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie nagrody rocznej. 

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

poinformowała, że Rada Społeczna SPZOZ w Mławie w dniu 30 września 2021 roku 

zawnioskowała o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie w wysokości 150% średniego 



miesięcznego wynagrodzenia za 2020" co stanowi kwotę - 36 232,03zł, podejmując 

uchwałę Nr 21/2021. 

Zarząd Powiatu na podstawie wniosku Rady Społecznej SPZOZ z dnia 30 września 

2021 roku przyznał Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Mławie nagrodę roczną za rok obrotowy 2020 w wysokości – 36 232,03 

zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 720/2021. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 

Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie, ul. 

Warszawska 44a, 06-500 Mława. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Matyjasikowi - 

Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie, 

ul. Warszawska 44a, 06-500 Mława do dokonywania w imieniu Powiatu Mławskiego 

czynności związanych z aplikowaniem i realizacją projektu w ramach programu 

Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna uczniów liceum w ramach sektora Edukacja 

Szkolna, którego Operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa 

Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie, podejmując uchwałę Nr 721/2021. 

14. Sprawy różne.   

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 dwudzieste 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 30.09.2021 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 30 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  

01.10.2021 r.  

 

 


