
Br. 0022.28.2021                                      

 

Protokół Nr 121/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 7 października 2021 roku 

 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto dwudzieste 

pierwsze 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 zaproponował wprowadzenie 

do porządku obrad dodatkowego punktu:  

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

przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. „Świadczenie na rzecz 

Starostwa Powiatowego w Mławie usług pocztowych w obrocie krajowym i 

zagranicznym w okresie 01.11.2021r. – 31.12.2023r.” 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad zaproponowany przez 

Przewodniczącego Zarządu wraz  ze zmianą. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 120/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 30.09.2021 r.  

4. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Wiśniewo w sprawie remontu drogi powiatowej, 

przebiegającej przez Gminę Wiśniewo od drogi S7 przez Otocznię Starą i Nową do               

ul. Warszawskiej. 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że Pan Grzegorz 

Woźniak – Wójt Gminy Wiśniewo zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o 

przeprowadzenie remontu drogi powiatowej, przebiegającej przez Gminę Wiśniewo od 

drogi S7 przez Otocznię Starą i Nową do ul. Warszawskiej. Gmina Wiśniewo jest w 

stanie partycypować w kosztach ewentualnego remontu w/w drogi.  

Propozycja Pana Dyrektora PZD w Mławie jest następująca:  należy rozważyć 

możliwość wykonania w roku 2022 modernizacji w/w odcinka drogi poprzez ułożenie 

nakładki z destruktu o grubości 10 cm oraz podwójnego powierzchniowego utrwalenia. 

Po dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił propozycję Pana Dyrektora PZD 

w Mławie rozpatrzyć przy tworzeniu projektu budżetu powiatu mławskiego na 2022 

rok.  

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 XXIX/209/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 07.10.2021 

r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 rok -  Zarząd 

Powiatu wprowadził następujące zmiany: 

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

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

JNI 01005639 w m. Doziny - opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów” 



zwiększenie środków własnych o kwotę: 30 000,00 zł, wartość zadania po dokonanym 

zwiększeniu: 230 000,00 zł, 

- 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: 89 000,00 zł, wartość zadania po dokonanym 

zmniejszeniu: 4 781 447,00 zł, 

- poz. II.5. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z 

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

geodezyjny działek, proces budowlany” zmniejszenie ogółem zadania o kwotę: 5 807 

940,42 zł . Wartość zadania po dokonanym zmniejszeniu: 1 342 059,58 zł, zmiany 

źródeł finansowania ujęto w kol. 8„uwagi”, 

- poz. II.12. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje - 

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

geodezyjny podział działek” zwiększenie środków własnych o kwotę:  6 000,00 zł, 

wartość zadania po dokonanym zwiększeniu: 270 790,00 zł.  

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

zmniejszeniu i wynosi : 47 785 510,96 zł. 

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 575/2021 z dnia 28.01.2021  r. pozostają bez 

zmian. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 722/2021. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Mława w 2021 r. 

Zarząd Powiatu w Porozumieniu z dnia 30.12.2020 r. w sprawie powierzenia 

obowiązku bieżącego (w tym zimowego) utrzymania dróg powiatowych w granicach 

Miasta Mława w 2021 r.  wprowadził następującą zmianę: 

1) w ustępie 1 „Bieżące utrzymanie ulic” zwiększa się o kwotę „20 000,00 zł”                      

do kwoty „120 000,00 zł”’ 

2) w ust. 3 „Utrzymywanie powiatowych terenów zieleni przydrożnej” zmniejsza 

się o kwotę „10 000,00 zł”  do kwoty „35 000,00 zł”’ 

3) w ust.4 „Oczyszczanie ulic i chodników” zmniejsza się o kwotę „10 000,00 zł”             

do kwoty „105 000,00 zł”’ 

4) ogólna kwota Porozumienia nie ulega zmianie i wynosi 460 000,00 zł. 

          W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 723/2021. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Mława w 

sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej  231211W  ul. Aleja Świętego 

Wojciecha, położonej  na terenie Miasta Mława. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Miasta Mława w 

sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 231211W Aleja Świętego 

Wojciecha  (zaliczonej do kategorii dróg gminnych uchwałą Nr VI/56/2007 Rady 

Miejskiej w Mławie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia i przebiegu i 

zaliczenia istniejących dróg  na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych) 

od ul. T. Kościuszki do ul. Płockiej położonej na terenie Miasta Mława, podejmując 

uchwałę Nr 724/2021. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołanie Komisji Przetargowej na zadanie pn. 

„Przebudowa drogi dojazdowej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej do 

Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie”. 

Zarząd Powiatu powołał Komisję Przetargową do przygotowania i prowadzenia 

postępowania w trybie podstawowym na zadanie pn.” Przebudowa drogi dojazdowej 

wraz z przebudową kanalizacji deszczowej do Powiatowego Centrum Opiekuńczo – 

Mieszkalnego w Mławie” w następującym składzie: 



1) Edyta Wild - Przewodniczący Komisji 

2) Dariusz Makowski - Członek Komisji 

3) Jarosław Kucki - Członek Komisji 

4) Jolanta Gołębiewska - Sekretarz Komisji. 

Upoważnił Przewodniczącego Zarządu do zatwierdzenia  Specyfikacji  Warunków 

Zamówienia na w/w zadanie. 

Komisja działa w oparciu o Regulamin Pracy Komisji ustalony Zarządzeniem  

Starosty Mławskiego. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 725/2021.  

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym i merytorycznym  

jest Dyrektor Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska. 

9. 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 726/2021 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2021. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z 

realizacją przedsięwzięć. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 727/2021 w sprawie przekazania uprawnień 

kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania 

zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

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

2021 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 728/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 42.240,20 zł 

(per saldo) i dotyczy: 

1. Wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów z porozumienia z 

Powiatem Żuromińskim na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych w wysokości 57.520,19 zł. Po stronie wydatków dokonuje się 

zwiększenia środków z porozumienia w planie finansowym Centrum 

Administracyjnego w Kowalewie, zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zmniejszenia dochodów z porozumienia z 

Powiatem Żyrardowskim na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych w wysokości 15.279,99 zł w związku z odejściem wychowanka. Po 

stronie wydatków dokonuje się zmniejszenia środków z porozumienia w planie 

finansowym Centrum Administracyjnego w Kowalewie, zgodnie z przeznaczeniem. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 42.240,20 

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

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w wysokości 17.300,99 zł z 

zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „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” z przeznaczeniem na zwiększenie zadania 

inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk 

na odcinku od km 2+995,00 do km 3+660,00”. Powyższe przesunięcie związane jest z 



brakiem środków w wysokości 17.300,99 zł na w/w zadaniu inwestycyjnym po 

przeprowadzonym postepowaniu przetargowym. 

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

finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 1.504,99 zł, z przeznaczeniem 

na bieżące opłaty na zakup usług zdrowotnych. 

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

finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 434.715,71 zł, związanych ze 

zmianą liczby 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 422,00 zł, z przeznaczeniem na 

szkolenia pracowników. 

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

Dziecka w Kowalewie w ogólnej wysokości 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą 

działalność jednostek. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

Dochody powiatu stanowią kwotę 115.483.628,49 zł 

Wydatki powiatu stanowią kwotę 131.260.101,09 zł 

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 15.776.472,60 zł 

Przychody budżetu stanowią kwotę 18.167.472,60 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. 

12. 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 729/2021 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2021. 

13. 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 728/2021 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 07.10.2021 r. w 

sprawie zmian w budżecie – Zarząd Powiatu wprowadził następujące zmiany: 

- poz. II.10. „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”  zmniejszenie środków własnych o kwotę: 17 300,99 zł, wartość zadania                                  

po dokonanym zmniejszeniu: 7 768 892,01 zł. 

- poz. II.11.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na 

odcinku od km 2+995,00 do km 3+660,00” zwiększenie środków własnych o kwotę: 

17 300,99 zł, wartość zadania po dokonanym zwiększeniu: 217 300,99 zł. 

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

ulega zmianie i wynosi : 47 785 510,96 zł. 

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 575/2021 z dnia 28.01.2021  r. pozostają bez 

zmian. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 730/2021. 



14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego i Domów Dziecka                            

w Kowalewie w sprawie zmiany w planie dochodów jednostek z jednoczesnym 

naniesieniem zmian do planu wydatków na 2021 rok. 

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

poinformowała, że Pani Marlena Watemborska - Dyrektor Centrum Administracyjnego 

i Domów Dziecka w Kowalewie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą                            

o dokonanie zmiany w planie dochodów jednostek z jednoczesnym naniesieniem 

zmian do planu wydatków na 2021 rok w sposób następujący: 

Dom Nr 1 

Dochody: Dział 855 rozdział 85510 § 0690 kwota 193,68 zł - zmniejszenie MOPS 

Mława 

Dochody: Dział 855 rozdział 85510 § 0920 kwota 250,00 zł - zmniejszenie 

Wydatki: Dział 855 rozdział 85510 § 4210 kwota 443,68 zł - zmniejszenie 

Dom Nr 2 

Dochody: Dział 855 rozdział 85510 § 0690 kwota 200.73 zł - zmniejszenie MOPS 

Mława 

Dochody: Dział 855 rozdział 85510 § 0920 kwota 250,00 zł - zmniejszenie 

Wydatki: Dział 855 rozdział 85510 § 4280 kwota 450,73 zł - zmniejszenie 

Dom Nr 3 

Dochody: Dział 855 rozdział 85510 § 0690 kwota 13 181,18 zł - zmniejszenie GOPS 

Lipowiec Kościelny 

Dochody: Dział 855 rozdział 85510 § 0690 kwota 0,04 zł - zwiększenie GOPS 

Szydłowo 

Dochody: Dział 855 rozdział 85510 §0920 kwota 250,00 zł - zmniejszenie 

Dom Nr 4 

Dochody: Dział 855 rozdział 85510 §0690 kwota 0,05 zł - zmniejszenie GOPS 

Strzegowo 

Dochody: Dział 855 rozdział 85510 § 0920 kwota 150,00 zł - zmniejszenie 

Dochody: Dział 855 rozdział 85510 § 0940 kwota 0,40 zł - zwiększenie 

Wydatki: Dział 855 rozdział 85510 § 4290 kwota 149,65 zł - zmniejszenie 

Centrum 

Dodatkowe środki z rezerwy: 

Wydatki: Dział 855 rozdział 85510 § 4220 - kwota - 2 431,14 zł - zmniejszenie 

''Wydatki: Dział 855 rozdział 85510 § 4260 - kwota - 5 000,00 zł - zmniejszenie 

Wydatki: Dział 855 rozdział 85510 § 4300 - kwota - 5 000,00 zł - zmniejszenie 

Wydatki: Dział 855 rozdział 85510 § 4360 - kwota - 500,00 zł - zmniejszenie 

Wydatki: Dział 855 rozdział 85510 § 4410 - kwota - 500,00 zł – zmniejszenie. 

Po dokładnej analizie rotacji wychowanków w placówkach oraz w związku z pandemią 

panującą w kraju należy uważać, iż zajdą zmiany w wysokości dochodów we 

wszystkich jednostkach. W 2021 r. w/w jednostkom przyznano środki z rezerwy 

celowej na bieżące funkcjonowanie jednostek. Jednak teraz Pani Dyrektor Centrum 

Administracyjnego i Domów Dziecka w Kowalewie widzi, że nie wypracuje 

dochodów na zakładanym poziomie,  dlatego też wnioskuje o zmniejszenie wcześniej 

przyznanej rezerwy celowej i naniesienie zmian w planie dochodów i wydatków 

poszczególnych jednostek. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie ustosunkował się do wniosku Pani Marleny 

Watemborskiej - Dyrektora Centrum Administracyjnego i Domów Dziecka                                 

w Kowalewie w przedmiotowej sprawie. 



15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji 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 przystąpienie Powiatu Mławskiego do realizacji 

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 

– „Aktywna tablica”.   

W ramach projektu Wnioskodawcą jest Powiat Mławski, realizatorem osobno każda 

szkoła zakwalifikowana do objęcia wsparciem finansowym przez Wojewodę 

Mazowieckiego tj.: 

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

2) Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 

2 w Mławie, 

3) Branżowa Szkoła I stopnia specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie, 

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

5) Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół nr 1 

w Mławie, 

6) Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 

r., 

7) II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy                   

z Września 1939 r., 

8) I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. 

Projekt planowany jest do realizacji w okresie od dnia podpisania umowy do 

31.12.2021 r. w w/w szkołach. 

Budżet projektu w ogólnej wysokości stanowi wartość nie większą niż 140 000,00 zł.  

Budżet projektu wymaga wniesienia 20 % wkładu własnego, stanowiącego kwotę nie 

większą niż  28 000,00 zł.  

Wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 112 000,00 zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 731/2021. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi                     

I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Markowi Kiełbińskiemu - Dyrektorowi 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie do składania 

oświadczeń woli w imieniu Powiatu Mławskiego do podejmowania wszelkich 

czynności w zakresie realizacji projektu złożonego w ramach Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

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

Pełnomocnictwo ważne jest na czas realizacji i rozliczenia projektu w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. 

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 732/2021. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 

Zespołu Szkół nr 1 w Mławie. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Urszuli Marioli Makowskiej - 

Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1  w Mławie do składania oświadczeń woli w imieniu 

Powiatu Mławskiego do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji 

projektu złożonego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

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



Pełnomocnictwo ważne jest na czas realizacji i rozliczenia projektu w Technikum nr 1 

im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Mławie i Branżowej Szkole I stopnia 

Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Mławie.  

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 733/2021. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 

Zespołu Szkół nr 2 w Mławie. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Anecie Zawadzkiej - Dyrektorowi 

Zespołu Szkół nr 2 w Mławie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu 

Mławskiego do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu 

złożonego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

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

Pełnomocnictwo ważne jest na czas realizacji i rozliczenia projektu w Technikum nr 2 

im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie i Branżowej Szkole I 

stopnia Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie.  

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 734/2021. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 

Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Matyjasikowi - 

Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. do 

składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Mławskiego do podejmowania 

wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu złożonego w ramach Rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w 

zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna 

tablica”. 

Pełnomocnictwo ważne jest na czas realizacji i rozliczenia projektu w Technikum nr 4  

w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. i II Liceum 

Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r.  

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 735/2021. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Mławie. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Marii Magdalenie Kozakiewicz - 

Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w 

Mławie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Mławskiego do 

podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu złożonego w ramach 

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 

– „Aktywna tablica”. 

Pełnomocnictwo ważne jest na czas realizacji i rozliczenia projektu w Branżowej 

Szkole  I stopnia specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. 

Korczaka w Mławie. 

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 736/2021. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 

Zespołu Szkół nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29 , 06-500 Mława. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Urszuli Makowskiej - Dyrektorowi 

Zespołu Szkół nr 1 w Mławie do samodzielnego reprezentowania Organu 



Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w 

Warszawie wynikających z udziału Placówki w konkursie Akredytacja w programie 

Erasmus+ Akcja 1 Sektor Edukacji szkolnej. 

Upoważnienie zostało wydane na czas oznaczony dotyczący realizacji w/w Konkursu. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 737/2021. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu 

pomieszczeń piwnicznych pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Mławie a Klubem 

Strzelectwa Sportowego „Kaliber”  w Mławie. 

Zarząd Powiatu Mławskiego wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu 

pomieszczeń piwnicznych pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 w Mławie a Klubem 

Strzelectwa Sportowego „Kaliber” w Mławie na okres od 01.09.2022 r. do 31.12.2024 

r., podejmując uchwałę Nr 738/2021. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu za 

wynajem pomieszczeń piwnicznych przy Zespole Szkół nr 1 w Mławie,  Klubowi 

Sportowemu „Kaliber” w Mławie. 

Zarząd Powiatu Mławskiego wyraził zgodę na obniżenie stawki wynajmu pomieszczeń 

piwnicznych z kwoty 20 zł za m
2
 do kwoty 12,73 zł za m

2
 i zawarcie jej w umowie 

pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 w Mławie a Klubem Strzelectwa Sportowego 

„Kaliber” w Mławie na okres od 01.09.2022 r. do 31.12.2024 r. podejmując uchwałę 

Nr 739/2021. 

24. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w Mławie w sprawie 

nieodpłatnego użyczenia MHS na potrzebę organizacji autorskiego projektu „Aktywny 

Senior”. 

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

Dariusz Sowiński – Dyrektor Mławskiej Hali Sportowej w Mławie zwrócił się do 

Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie MHS na 

potrzebę organizacji autorskiego projektu „Aktywny Senior”. Program będzie 

skierowany do kobiet w wieku 60+ oraz mężczyzn 65+ z naszego miasta i powiatu. 

Działania mają na celu aktywizację tej ważnej grupy społecznej i zachęty dbania                      

o własne zdrowie, bądź wspomaganie procesu terapeutycznego. Zajęcia będą 

prowadzone przez instruktorów sportu i będą dostosowywane do potrzeb 

psychofizycznych uczestników. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie MHS na 

potrzebę organizacji autorskiego projektu „Aktywny Senior”. 

25. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie w szkole od dnia 1 września 2022 roku funkcji kierownika kształcenia 

praktycznego.  

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

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

z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie w szkole od dnia 1 września 2022 roku 

funkcji kierownika kształcenia praktycznego. 

Pan Dyrektor w uzasadnieniu złożonego wniosku podkreśla, że Zespół Szkół Nr 3 jest 

jedyną szkołą w powiecie mławskim, która kształci uczniów w trzech typach szkół: 

liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowej szkole I stopnia w klasach 

wielozawodowych dla młodocianych pracowników. W Branżowej Szkole I Stopnia Nr 

3 aktualnie naukę pobiera 255 uczniów, w dwudziestu zawodach u osiemdziesięciu 

pracodawców a w Technikum Nr 3 - 105 uczniów, którzy odbywają praktykę 

zawodową zarówno w LG Electronics jak i w zakładach z całego powiatu mławskiego. 

W roku szkolnym 2021/2022 młodzież pobiera naukę w 11 oddziałach Branżowej 

Szkoły I Stopnia Nr 3 i w 5 oddziałach Technikum Nr 3. W roku szkolnym 2022/2023 



planowana liczba oddziałów: w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 3 - 9 i w Technikum Nr 

3 - 5. Pociąga to za sobą ogrom zadań zarówno dla dyrekcji szkoły jak i sekretariatu. 

Specyfika kształcenia uczniów - młodocianych pracowników wymaga szeregu działań 

związanych z: 

- organizacją i przeprowadzaniem egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe zarówno dla klas wielozawodowych jak i dla technikum, 

- koordynowaniem działań związanych z organizacją przebiegu kształcenia 

zawodowego zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu w szkole i u 

pracodawców, 

- corocznym organizowaniem turnusów dokształcania teoretycznego I, II i III stopnia 

dla 255 uczniów w dwudziestu różnych zawodach, prowadzenie uzgodnień z Centrami 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na terenie całego kraju, 

- współpracą z osiemdziesięcioma pracodawcami, którzy prowadzą praktyczną naukę 

zawodu młodocianych w swoich przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych, 

- prowadzeniem dokumentacji związanej z organizacją i przebiegiem kształcenia 

praktycznego, obsługą systemów informatycznych i platformy zgłaszania uczniów na 

egzaminy, 

- przygotowywaniem analiz wyników egzaminów czeladniczych i potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie, praktyk zawodowych i przedstawianiem na radzie 

pedagogicznej, 

- promowaniem szkoły w środowisku lokalnym, współpracą na bieżąco z Cechem 

Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Mławie, 

- organizowaniem spotkań z pracodawcami na terenie szkoły, 

- w ramach nadzoru pedagogicznego prowadzenie obserwacji na terenie zakładów 

pracy, 

- archiwizowaniem dokumentacji przebiegu nauczania. 

Właściwe prowadzenie nadzoru pedagogicznego, kontrolowanie, monitorowanie, 

organizowanie praktyk i kursów oraz egzaminów zawodowych dla uczniów dwóch 

typów szkół wymaga utworzenia stanowiska kierownika kształcenia praktycznego. 

Po dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił rozpatrzyć wniosek Pana 

Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie w przedmiotowej sprawie w marcu 2022 roku.  

26. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Mława w sprawie zaplanowania zwiększonej 

dotacji celowej o której mowa w § 4 ust. 9 i ust. 1 Porozumienia nr 1/2020 z dnia                  

23 grudnia 2020 roku w sprawie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej                       

w latach 2021 – 2023, pomiędzy Powiatem Mławskim a Miastem Mława z kwoty 

65 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł na 2022 rok.  

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

Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława zwrócił się do Zarządu Powiatu z 

prośbą o zaplanowanie zwiększonej dotacji celowej o której mowa w § 4 ust. 9 i ust. 1 

Porozumienia nr 1/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie prowadzenia 

powiatowej biblioteki publicznej w latach 2021 – 2023, pomiędzy Powiatem 

Mławskim a Miastem Mława z kwoty 65 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł na 2022 rok. 

Przedstawiła wykaz przewidywanych wydatków na 2022 rok finansowanych z budżetu 

Powiatu Mławskiego w ramach realizacji Porozumienia w sprawie prowadzenia 

powiatowej biblioteki publicznej, sporządzony Miejską Bibliotekę Publiczną im. 

Bolesława Prusa w Mławie.  

Z wykazu wynika, że wzrasta zapotrzebowanie w stosunku do bieżącego roku w 

następujących pozycjach: 

- wzrost wynagrodzenia pracownika (starszego bibliotekarza), dodatku stażowego oraz 

pochodne od wynagrodzenia, z kwoty 51 870,00 zł do kwoty 53 937,00 zł (1 etat), 



- wypłata nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy w kwocie 2 790,00 zł, 

- wzrost opłat o 143,00 zł za delegacje służbowe oraz organizację imprez 

powiatowych, w tym konkursów. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta Mława                                 

w przedmiotowej sprawie. 

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

przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. „Świadczenie na rzecz 

Starostwa Powiatowego w Mławie usług pocztowych w obrocie krajowym i 

zagranicznym w okresie 01.11.2021r. – 31.12.2023r.” 

Zarząd Powiatu powołał Komisję Przetargową do przygotowania i prowadzenia 

postępowania w trybie podstawowym na zadanie pn. „Świadczenie na rzecz Starostwa 

Powiatowego w Mławie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 

okresie 01.11.2021r. – 31.12.2023r.” w następującym składzie: 

1. Edyta Wild - Przewodniczący Komisji 

2. Dariusz Makowski - Członek Komisji 

3. Agnieszka Araszkiewicz - Członek Komisji 

4. Jolanta Gołębiewska - Sekretarz Komisji 

podejmując uchwałę nr 740/2021. 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym jest Dyrektor 

Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w zakresie merytorycznym Dyrektor 

Wydziału Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich. 

28. Sprawy różne.   

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że zamierza 

zwrócić się do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyrażenie zgody na 

rozszerzenie zakresu zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo 

– Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości 

Wyszyny Kościelne” i ujęcie robót drogowych na kolejnych odcinkach wspominanej 

drogi tj. na odcinku od km 1+557,00 do km 2+945,00 i  na odcinku od km 4+441,00 do 

km 5+106,00.   

Zgoda na rozszerzenie powyższego  zakresu zadania pozwoli na  kontynuację prac na 

przedmiotowej drodze poprzez wydłużenie jej początkowego odcinka o 1388 m w 

kierunku nowobudowanego wiaduktu drogi S 7 poprzez przebudowę drogi od km 

1+557,00 do km 2+945,00 i wydłużenie jej końcowego odcinka o 665m, do wiaduktu 

kolejowego do drogi  wojewódzkiej nr 615 poprzez przebudowę drogi od km 4+441,00 

do km 5+106,00.  Łącznie powstanie zmodernizowana droga na odcinku ponad 3,5 km.  

Zakres rzeczowy inwestycji w 2022 roku obejmuje roboty budowlane, nadzór 

inwestorski i badania laboratoryjne. 

W ramach rozszerzonego zakresu zadania dodatkowo zostanie wykonana nowa 

nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 6m z poboczami o długości 2053 m.       

Jednocześnie zaznaczył, że w realizacji zadania zaangażowana jest Gmina Stupsk, 

która na mocy umowy  Nr Pf/1/2021-PM o udzielenie pomocy finansowej z dnia 

13.07.2021 roku, partycypuje w kosztach realizacji inwestycji na poziomie 50% 

udziału własnego powiatu. 

W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej, a następnie po podpisaniu umów              

z wykonawcami koszt zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo – 

Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości 

Wyszyny Kościelne” wynosi 5 263 048,34 zł, w tym koszty na roboty budowlane                  

- 5 096 573,34 zł, koszty na nadzór inwestorski – 61 500,00 zł, koszty na obsługę 

laboratoryjną – 11 685,00 zł, koszty na nadzór archeologiczny – 7 000,00 zł i koszty 

wykupu gruntów – 86 290,00 zł.  



W związku z niższą wartością zadania mieszczącą się na poziomie 60% 

dofinansowania ze środków dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego do 

wartości zadania po przetargu w kwocie 5 263 048,34 zł, powstają oszczędności w 

kwocie 842 171,00 zł z dotacji Województwa Mazowieckiego i kwota 1 194 780,66 zł 

środki własne w tym 597 390,33 zł środki Gminy Stupsk. Tym samym po przetargu 

powstają oszczędności w wysokości 2 036 951,66 zł. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie upoważnił Starostę Mławskiego do wystosowania pisma 

do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyrażenie zgody na: 

- rozszerzenie zakresu zadania i pokrycie kosztów prac na nowych odcinkach drogi z 

powstałych oszczędności w kwocie 842 171,00 zł  z dotacji Województwa 

Mazowieckiego ze  środków własnych w kwocie  1 194 780,66 zł (w tym 597 390,33 

zł środki Gminy Stupsk)  i tym samym o przesunięcie powyższej kwoty dotacji na rok 

2022 i wydłużenie okresu realizacji całego zadania do 31.12.2022 r.  

- zmianę nazwy zadania: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2326W 

Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00 w 

miejscowości Wyszyny Kościelne”. 

Pani Bożena Marchel-Potrzuska – Radca Prawny odniosła się do art. 48 ust 1 ustawy z 

dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.  z 2020 r. poz. 920 ze zm.) 

„Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj 

członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd.” 

Z w/w zapisu wynika, że przepis przekazuje uprawnienia do składania oświadczeń woli 

(umowy) każdemu z członków Zarządu. Podejmowanie dodatkowych uchwał Zarządu 

jest zbędne. 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto dwudzieste pierwsze 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 
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                                                                                Jerzy Ryszard Rakowski                   

                                                                               Zbigniew Markiewicz           

                                                                               Jolanta Karpińska   

                                                                               Witold Okumski  

                                                                               Krystyna Zając        

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 121/2021 

z dnia 07.10.2021 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 7 października 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  

08.10.2021 r.  

 

 


