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Protokół Nr 122/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 21 października 2021 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto dwudzieste 

drugie 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 121/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 07.10.2021 r.  

4. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego PSP w Mławie w sprawie 

przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 75 000,00 zł do 

planu finansowego na rok 2022. 

Pan Zbigniew Kąpiński – Komendant Powiatowy PSP w Mławie zwrócił się do 

Zarządu Powiatu z prośbą o przesunięcie niewykorzystanych środków w kwocie 

75 000,00 zł do planu finansowego na rok 2022. Powyższa kwota została przyznana na 

realizację zadania pn. „Modernizacja dachu starej części budynku strażnicy KP PSP w 

Mławie wraz z przygotowaniem dokumentacji budowlanej" oraz przekazana 

Porozumieniem nr 1/2021 z dnia 31.05.2021 na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej. Środki te zostaną zwrócone w całości do budżetu powiatu. Powodem ich 

niewykorzystania był ogromny wzrost cen materiałów i usług, co uniemożliwiło 

realizację zadania w oparciu o zgromadzone na ten cel środki finansowe. Szacowana 

wartość zadania wynosi obecnie ok. 320 000,00 zł. 

W związku z powyższym oraz potrzebą realizacji wyżej wymienionego zadania Pan 

Komendant zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o dodatkowe wsparcie na rok 

2022 w kwocie 85 000,00 zł. Tym samym, wnioskuje o wsparcie finansowe na rok 

2022 w łącznej kwocie 160 000,00 zł. 

Jednocześnie poinformował, że złoży stosowny wniosek do Komendanta Głównego 

PSP o przesunięcie przyznanych w 2021 r. i niewykorzystanych środków z funduszu 

ubezpieczeniowego na rok 2022, a także przyznanie dodatkowych środków 

niezbędnych do realizacji zadania tj. pozostałej kwoty. 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu uważa, że w roku 2022 będzie bardzo 

ciężko zrealizować przedmiotowy wniosek. Nie będzie łatwo powiatowi przy 

obniżonych dochodach realizować zadania własne. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przedmiotowy wniosek rozpatrzyć w terminie 

późniejszym przy opracowywaniu projektu budżetu powiatu mławskiego na 2022 rok.  

5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Mławie w sprawie zwiększenia planu 

finansowego jednostki na 2021 rok w dziale 853, rozdziale 85333, § 4010, § 4110. 

Pani Aldona Zasina – Z-ca Dyrektora PUP w Mławie poinformowała, że realizując 

zapisy Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 

2017 roku (poz. 2350) w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze 

złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem 

oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na dzień 30 września 



2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mławie zrealizował dochody z powyższego 

tytułu w kwocie ogółem 24.920,00 zł (w tym dochody z tytułu oświadczeń § 0690 w 

kwocie - 24.620,00zł oraz dochody z tytułu zezwoleń §0620 w kwocie - 300,00zł). 

W uzasadnieniu do rozporządzenia ustawodawca wskazał cel proponowanego 

rozwiązania (zawartego w rozporządzeniu), którego intencją między innymi jest 

zapewnienie środków finansowych na wykonywanie zadań przez powiatowe urzędy 

pracy, co pozwoli na sprawniejszą obsługę interesantów, a tym samym podniesie 

jakości funkcjonowania urzędu. 

Mając powyższe na uwadze Pani Dyrektor PUP w Mławie chciałaby przeznaczyć 

część zrealizowanych dochodów bezpośrednio na wsparcie pracowników Urzędu 

realizujących zadania związane z legalizacją pracy cudzoziemców, a także na 

uzupełnienie brakujących środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenia 

społeczne w sposób następujący: 

Zwiększenia ogółem – 24 920,00 zł 

Dział 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 

Rozdział 85333- powiatowe urzędy pracy 

§4010 - wynagrodzenia osobowe – 16 555,00 zł 

§4110- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 365,00 zł. 

Po dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił decyzję w przedmiotowej sprawie 

podjąć na następnym swoim posiedzeniu. 

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

2021 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 741/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 593.725,26 

zł i dotyczy: 

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 75411 w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród 

jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, jednorazowych odszkodowań 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. 

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 

zadania własne w rozdziale 80115, 80117, 80120 i 80134 w ogólnej wysokości 

112.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury – Aktywna tablica. Po stronie wydatków 

następuje zwiększenie środków w planie finansowym jednostek oświatowych na 

zadania bieżące, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 80153 w wysokości 3.316,26 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w 

podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Po stronie wydatków 

następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, 

zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 

4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 85156 w wysokości 392.445,00 zł przeznaczeniem na sfinansowanie składek 

na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Po 

stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego 

Urzędu Pracy w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie 

z podjętą decyzją Wojewody. 



5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 85321 w wysokości 16.650,00 zł przeznaczeniem na finansowanie 

działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Po stronie wydatków 

następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy 

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

podjętą decyzją Wojewody. 

6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 85508 w wysokości 49.314,00 zł przeznaczeniem na realizację dodatku 

wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny. Po stronie 

wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie 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 593.725,26 

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

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 7.183,00 zł, z przeznaczeniem na 

wydatki bieżące, związane z zakupem usług zdrowotnych i opłat za usługi wodne. 

Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków własnych jednostki. 

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

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 12.000,00 zł, z 

przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, w ramach zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej. 

3. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 1.150,00 zł, 

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w ramach zadań z zakresu administracji 

rządowej. 

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

Powiatowego w Mławie w wysokości 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 

materiałów promujących Powiat Mławski. 

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

Powiatowego w Mławie w wysokości 8.500,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie 

audytu bezpieczeństwa informacji. 

6. W rozdziale 80115, 80117, 80120 i 80134 następuje przesunięcie środków w 

wysokości 28.000,00 zł przeznaczonych na wkład własny do programu rządowego 

„Aktywna tablica” dla: Zespołu Szkół Nr 1 w wysokości 7.000,00 zł, Zespołu Szkół Nr 

2 w wysokości 7.000,00 zł, Zespołu Szkół Nr 4 w wysokości 7.000,00 zł, I Liceum 

Ogólnokształcącego w wysokości 3.500,00 zł i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

wysokości 3.500,00 zł. 

7. W rozdziale 80115, 80117, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w 

wysokości 108.150,00 zł przeznaczonych na finansowanie zajęć wspomagających 

uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości ze środków oświatowych dla: 

Zespołu Szkół Nr 1 w wysokości 22.050,00 zł, Zespołu Szkół Nr 2 w wysokości 

16.800,00 zł, Zespołu Szkół Nr 3 w wysokości 22.050,00 zł, Zespołu Szkół Nr 4 w 

wysokości 22.050,00 zł i I Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 25.200,00 zł. 

8. W rozdziale 80142 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 5.440,00 zł, 

z przeznaczeniem na zakup usług za media. 

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

finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 20.160,00 zł, z 

przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla nauczyciela. 



Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i 

awanse zawodowe. 

10. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 7.800,00 zł, w ramach składek na 

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. 

11. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 14.347,00 zł, w ramach wydatków 

bieżących z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników 

oraz zakup materiałów i wyposażenia. 

12. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 11.228,42 zł, z przeznaczeniem na zakup 

materiałów oraz zakup usług telekomunikacyjnych w ramach środków własnych i 

porozumień z jst. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

Dochody powiatu stanowią kwotę 116.077.353,75 zł 

Wydatki powiatu stanowią kwotę 131.853.826,35 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. 

7. 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 742/2021 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2021. 

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdu marki 

Citroen C5 przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie prawomocnego 

postanowienia z dnia 15 lipca  2021r. Sądu Rejonowego w Mławie, sygn. akt: I Ns 

188/21.Likwidacja – demontaż nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego 

wystawionego przez firmę zajmującą się demontażem pojazdów. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 743/2021. 

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdu marki 

Skoda Felicja przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie prawomocnego 

postanowienia z dnia 25 sierpnia  2021r. Sądu Rejonowego w Mławie, sygn. akt: I Ns 

99/21.Likwidacja – demontaż nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego 

wystawionego przez firmę zajmującą się demontażem pojazdów. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 744/2021. 

10. Zapoznanie się z materiałami planistycznymi do projektu budżetu powiatu mławskiego 

na 2022 rok w zakresie finansowania remontów i inwestycji.  

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu przekazał Członkom Zarządu 

Powiatu: 

1) Zbiorcze zestawienie materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu 

mławskiego na 2022 rok zgłoszone przez jednostki organizacyjne powiatu 

(inwestycje i remonty roczne oraz inwestycje wieloletnie); 



2) Wykaz propozycji inwestycji na drogach powiatowych zgłoszonych przez wójtów, 

radnych i mieszkańców powiatu mławskiego; 

3) Wykaz jednostek od których zaplanowano dochody-dotacje, bądź inne środki na 

podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego; 

4) Wykaz jednostek dla których zaplanowano dotacje z budżetu powiatu mławskiego; 

5) Materiały planistyczne SPZOZ w Mławie złożone do projektu budżetu powiatu 

mławskiego na 2022 rok 

celem zapoznania się.  

11. Informacja na temat przetargu na zadanie pn. „Budowa parkingu, ogrodzenia wraz                 

z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie”. 

Pan Dariusz  Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

poinformował, że został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania pn. „Budowa 

parkingu, ogrodzenia wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy                       

ul. Wyspiańskiego w Mławie”. Zgłosił się tylko jeden wykonawca na wykonanie 

przyłącza kanalizacji deszczowej na kwotę 339 086,14 zł. W budżecie powiatu 

mławskiego na 2021 rok na wykonanie całego zadania pn. „Budowa parkingu, 

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

Mławie” zapisana jest kwota 368 500,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano ok. 10 000,00 zł 

na opracowanie  trzech dokumentacji technicznych dot. budowy parkingu, ogrodzenia     

i przyłącza kanalizacji deszczowej. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za unieważnieniem przetargu.  

Pan Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska poinformował, że                     

w związku z ogłoszonym przetargiem na realizację zadania pn. „Opracowanie 

dokumentacji projektowej instalacji standardowej windy osobowej zewnętrznej 

dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy istniejącym budynku w 

Mławie na ul. Wyspiańskiego 7” wpłynęła jedna oferta  na kwotę 48 000,00zł brutto.                       

W budżecie powiatu mławskiego na 2021 rok na przedmiotowe zadanie zaplanowana 

jest kwota w wys. 50 000,00 zł.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za realizacją powyższego zadania. 

Ponadto oznajmił, że został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa 

drogi dojazdowej wewnętrznej (ok. 100m) do Powiatowego Centrum Opiekuńczo - 

Mieszkalnego w Mławie”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 listopada 2021 roku.   

W budżecie powiatu mławskiego na 2021 rok na przedmiotowe zadanie wraz                       

z kanalizacją deszczową zaplanowana jest kwota w wys. 244 097,00zł.  

Pan Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska poinformował także              

o postępie prac związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach 

jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego. Przedstawił harmonogram prac 

wykonany przez Wykonawcę.  

12. Zaopiniowanie zadania inwestycyjnego na podstawie art. 11b, ust. 1 ustawy z dnia               

10 kwietnia 2003r.,  o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zm.) oraz uzgodnienie 

projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz projektu decyzji lokalizacji inwestycji 

celu publicznego.  

Zarząd Powiatu pozytywnie: 

1) zaopiniował zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej nr G508W relacji 

Strzegowo – Kuski – Budy Giżyńskie od km 1+800 do końca drogi” na podstawie 

art. 11b, ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r., o szczegółowych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., 

poz. 1363 ze zm.). Wnioskodawca – Wójt Gminy Strzegowo Pełnomocnik Pan 

Rafał Grenda-Wołkow Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o. o.; 



2) uzgodnił projekty decyzji o warunkach zabudowy: 

- Burmistrza Miasta Mława – Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kv i nn 0,4 

kv oraz stacji transformatorowych SN/nn, nr ewid. działki 10-663/3 Mława; 

- Wójta Gminy Strzegowo – Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, 

nr ewid. działki 99/3 Prusocin; 

- Burmistrza Miasta Mława – Budowa zespołu budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym, nr ewid. 

działki 10-2756/1 Mława. 

3) uzgodnił projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójta Gminy 

Strzegowo – Budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz 

budowa stacji transformatorowej SN/nn, nr ewid. działki 324, 323, 164 Giżynek.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika 

Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Mławie. 

Zarząd Powiatu ogłosił nabór na  kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika 

Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Mławie. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Starostwa 

Powiatowego w Mławie lub przesłać pocztą  w terminie do dnia 8 listopada 2021 roku 

do godz. 11.00 na adres Starostwa Powiatowego w Mławie. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 745/2021. 

14. Informacja o stanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o stanie zadań oświatowych w roku 

szkolnym 2020/2021, którą przedstawiła Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału 

Edukacji i Zdrowia. Przedmiotowa informacja została przekazana radnym powiatu 

mławskiego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia Ministra 

Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Mławskiego do realizacji 

przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.   

W ramach przedsięwzięcia Wnioskodawcą jest Powiat Mławski, realizatorem osobno 

każda szkoła zakwalifikowana do objęcia wsparciem finansowym przez Ministra 

Edukacji  Nauki tj.: 

1) Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

im. Janusza Korczaka w Mławie, 

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

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

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w w/w szkołach w okresie od dnia 

podpisania porozumienia do 15.12.2021r.  

Budżet przedsięwzięcia w ogólnej wysokości stanowi wartość nie większą niż 

15 300,00 zł.  

Budżet przedsięwzięcia wymaga wniesienia 20% wkładu własnego, stanowiącego 

kwotę nie większą niż  3 060 zł.  

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 2 020,00 zł 

będą stanowiły wpłaty rodziców dzieci, uczestniczących w wycieczce. 

Wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 12 240,00 zł.  

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 746/2021. 



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 i podejmowania wszelkich czynności 

w zakresie realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, 

podejmując uchwałę Nr 747/2021. 

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 i podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji 

przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, podejmując uchwałę 

Nr 748/2021. 

18. 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 i podejmowania 

wszelkich czynności w zakresie realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki 

pn. „Poznaj Polskę”, podejmując uchwałę Nr 749/2021. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku w ramach programu „Laboratoria 

Przyszłości”. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie przez Powiat Mławski wniosku do Prezesa 

Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o przyznanie 

dofinansowania z przeznaczeniem na zakup wyposażenia służącego uczniom do 

rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność 

rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii  w ramach programu 

„Laboratoria Przyszłości” dla Szkoły Podstawowej Specjalnej  w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie. 

Wysokość dofinansowania dla szkół podstawowych, w których kształci się 

maksymalnie 100 uczniów wynosi 30 000,00 zł.  

Udział w programie nie wymaga wniesienia wkładu własnego organu prowadzącego.  

W ramach programu należy wydatkować co najmniej 60% otrzymanych środków do 

końca 2021 r., zaś sprzęt może być dostarczony do szkół najpóźniej 1 września 2022 

roku. 

Wsparcie może być wydatkowane wyłącznie na wyposażenie ujęte w katalogu, przy 

czym wyposażenie podstawowe musi być zakupione lub uprzednio posiadane przez 

wszystkie szkoły uczestniczące w programie, a dodatkowe może być swobodnie 

dobierane przez szkoły. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 750/2021. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia 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 ogłosił otwarty konkurs 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 751/2021. 



Planowana kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w 2022 roku: 120 120,00 

zł brutto z czego kwota: 

a) 60 060,00 zł brutto przeznaczona będzie na punkt w którym udzielana będzie 

nieodpłatna pomoc prawna, 

b) 60 060,00 zł brutto przeznaczona będzie na punkt w którym będzie świadczone 

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Dodatkowo kwota 5 940,00 zł brutto przeznaczona będzie na wykonanie 

powierzonych zadań z zakresu edukacji prawnej z czego na jeden punkt przeznacza się 

kwotę 2 970,00 zł, brutto na wykonanie powierzonych  w ramach umowy zadań z 

zakresu edukacji prawnej. 

Planowana łączna kwota dotacji na realizację w/w zadań wynosi 126 060,00 zł. 

Zadanie będzie finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji 

wojewodów przez udzielenie dotacji celowej powiatom i nastąpi pod warunkiem 

otrzymania tej dotacji. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 751/2021. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania składu komisji konkursowej 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. 

Zarząd Powiatu przyjął Regulamin Pracy Komisji Konkursowej i powołał Komisję 

Konkursową 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 w następującym składzie: 

1) Edyta Wild - Przewodniczący Komisji,  

2) Bożenna Marchel – Potrzuska - Członek Komisji,  

3) Bożena Tomkiel – Członek Komisji,  

4) Renata Brodacka - Członek Komisji. 

Na Sekretarza Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu powołał Panią Renatę Brodacką - 

Inspektora   w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 752/2021. 

22. Rozpatrzenie wniosku Sekretarza Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie 

finansowym na 2021 rok w dziale 750, rozdziale 75020 § 4210, § 4170. 

Pani Edyta Wild – Sekretarz Powiatu zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą                     

o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2021 rok w sposób 

następujący: 

- Zmniejszenie wydatków: 

Dział 750, rozdział 75020 § 4210 – 8500,00 zł 

- Zwiększenie wydatków: 

Dział 750, rozdział 75020 § 4170 – 8500,00 zł 

Przesunięte środki Pani Sekretarz planuje przeznaczyć na wykonanie audytu 

informatycznej części bezpieczeństwa informacji, zgodnie z KRI – Krajowymi 

Ramami Interoperacyjności.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym 

na 2021 rok, o które wnioskuje Pani Edyta Wild – Sekretarz Powiatu. 

23. Sprawy różne.   

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu zapoznała Zarząd Powiatu z treścią pisma 

Ministerstwa Finansów nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021r. 



Planowana na 2022 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych – 16 535 228,00 zł – w stosunku do ubiegłego roku 

zmniejszenie o 8,8%. 

Roczna kwota subwencji ogólnej na 2022 rok – 43 253 647,00 zł. 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 875 859,00 zł– w stosunku do ubiegłego 

roku zmniejszenie o ok. 1%. 

Część równoważąca subwencji ogólnej – 4 094 423,00 zł – w stosunku do ubiegłego 

roku zmniejszenie o 7,2%. 

Część oświatowa subwencji ogólnej – 35 283 365,00 zł – w stosunku do ubiegłego 

roku zmniejszenie o 1,1% 

Planowana na 2022 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych – 1 729 289,00 zł - w stosunku do ubiegłego roku 

zwiększenie o 19,5%. 

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku – 2 590 339,00 zł. 

Ponadto poinformowała, że szykują się zmiany w klasyfikacji budżetowej. 

Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt rozporządzenia w tej sprawie. Przepisy  

wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku. Jednak część z nich znajdzie zastosowanie do 

tegorocznych budżetów. 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia zapoznała Zarząd 

Powiatu z treścią pisma Pana Sławomira Kowalewskiego – Burmistrza Miasta Mława  

dot. dofinansowania przez Miasta Mława na rzecz Powiatu Mławskiego bieżących 

kosztów utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie w 2021 roku. 

Poinformowała, że w nawiązaniu do założeń planu wydatków na rok 2022 Burmistrz 

Miasta Mława w swoim piśmie zwrócił uwagę na wysoki plan w § 4710 wypłaty na 

PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Środki zaplanowane w tym paragrafie 

powinny wynikać z faktycznego zaangażowania. Wykonanie i zaangażowanie w roku 

2021 w § 4710 obrazuje skalę faktycznej liczby pracowników zapisanych do PPK, 

dlatego nie ma potrzeby „blokowania” środków na ten cel.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za naliczeniem w planie finansowym na 

2022 rok w § 4710 wydatków na PPK na 4 miesiące 2022 roku.  

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto dwudzieste drugie posiedzenie 

Zarządu Powiatu. 

 

 

 

                                                                                                Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

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

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

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

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

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

                                         

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 122/2021 

z dnia 21.10.2021 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 21 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  

22.10.2021 r.  

 

 


