
Br. 0022.20.2021                                      

 

Protokół Nr 123/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 27 października 2021 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto dwudzieste 

trzecie 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 poprosił o zdjęcie z porządku 

obrad punktu 6. Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Mławie w sprawie 

zwiększenia planu finansowego jednostki na 2021 rok w dziale 853, rozdziale 85333,      

§ 4010, § 4110 na co Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę.  

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 122/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 21.10.2021 r.  

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

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

Corsa przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie prawomocnego 

postanowienia z dnia 26  lipca  2021r. Sądu Rejonowego w Mławie, sygn. akt: I Ns 

100/21. Likwidacja – demontaż nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego 

wystawionego przez firmę zajmującą się demontażem pojazdów. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 753/2021. 

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdu marki 

Renault Clio II przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie prawomocnego 

postanowienia z dnia 26  lipca  2021r. Sądu Rejonowego w Mławie, sygn. akt: I Ns 

189/21. Likwidacja – demontaż nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego 

wystawionego przez firmę zajmującą się demontażem pojazdów. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 754/2021. 

6. Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Mławie w sprawie zwiększenia 

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

§ 4110. 

Punkt został zdjęty z porządku obrad. 

7. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Radzanów w sprawie uwzględnienia w budżecie 

Powiatu Mławskiego na rok 2022 zadania inwestycyjnego polegającego na 

przebudowie drogi powiatowej nr 2357W Gradzanowo Włościańskie – Chądzyny – 

Breginie. 

Pan Jerzy Rakowski –Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił wniosek Pana 

Przemysława Pakuszewskiego – Wójta Gminy Radzanów o uwzględnienie w budżecie 

Powiatu Mławskiego na rok 2022 zadania inwestycyjnego polegającego na 

przebudowie drogi powiatowej nr 2357W Gradzanowo Włościańskie – Chądzyny – 

Breginie. Pan Wójt zaproponował partycypację Gminy Radzanów w finansowaniu tej 

przebudowy.  



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

kompleksowej przebudowy w/w odcinka o dł. 10 km należałoby wykonać poszerzenie 

jezdni, dokonać podziału i wykupu gruntu oraz opracować dokumentację techniczną.  

Na odcinku od m. Maryśka do Chądzyn szerokość jezdni wynosi 5 m, natomiast na 

pozostałej części  3,5 m. 

Pan Witold Okmuski – Członek Zarządu powiedział, że radni podnosili kwestię 

przebudowy przedmiotowej drogi na sesji Rady Gminy Radzanów. Najpilniejszą 

potrzebą jest wykonanie jednostronnego chodnika.  

Zarząd Powiatu widzi potrzebę modernizacji przedmiotowej drogi, jednak na chwilę 

obecną nie zostanie ona wpisana do budżetu powiatu na rok 2022 z uwagi na 

ograniczone środki finansowe oraz zobowiązania będące kontynuacją realizacji 

inwestycji zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Mławskiego.  

Jednocześnie zaznaczył, że jeśli w przyszłości pojawią się możliwości finansowe to 

rozpatrzy przedmiotowy wniosek pod kątem wykonania przebudowy drogi powiatowej 

nr 2357W Gradzanowo Włościańskie – Chądzyny – Breginie.  

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie przesunięcia środków 

finansowych jakie pozostały z zadania utrzymania obiektów mostowych na 

zwiększenie zadania zimowego dróg w związku z poniesionymi wysokimi kosztami na 

usługę zwalczania śliskości zimowej w I kwartale bieżącego roku. 

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

poinformował, że Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie zwrócił się do 

Zarządu Powiatu z prośbą o przesunięcie środków finansowych jakie pozostały z 

zadania utrzymania obiektów mostowych na zwiększenie zadania zimowego dróg w 

związku z poniesionymi wysokimi kosztami na usługę zwalczania śliskości zimowej w 

I kwartale bieżącego roku. 

Zmiany w zadaniach: 

- po. IV. Bieżące utrzymanie obiektów mostowych: zmniejszenie o kwotę 6 348,00 zł 

- poz. V. Zimowe utrzymanie dróg: zwiększenie o kwotę 6 348,00 zł. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie ustosunkował się do wniosku Pana Dyrektora 

PZD w Mławie w przedmiotowej sprawie.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmian 

wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej                   

w 2021r.  

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie przedstawiła przedmiotowy 

projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego. 

W związku z pozostającymi niewykorzystanymi środkami przeznaczonymi na zadania                     

z zakresu rehabilitacji zawodowej w wysokości 130 329,79 zł należy je przesunąć na 

zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. 

Zwiększenie wysokości środków w części dotyczącej rehabilitacji społecznej przyczyni 

się do pełnego wykorzystania kwoty przyznanej przez PFRON dla Powiatu 

Mławskiego na 2021r. oraz pozwoli na zmniejszenie liczby osób oczekujących pomocy 

w tym zakresie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady 

Powiatu Mławskiego, który będzie przedmiotem obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Powiatu w listopadzie 2021 roku. 

Zarząd Powiatu na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) jednogłośnie (3 głosami 

za) postanowił złożyć wniosek o zwołanie Sesji Rady Powiatu Mławskiego w trybie 

nadzwyczajnym z następującym porządkiem obrad: 



1. Otwarcie XXX Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  zmian wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021r. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021. 

7. Zamknięcie obrad XXX Sesji 

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku w ramach programu 

„Laboratoria Przyszłości”. 

Zarząd Powiatu upoważnił Panią Martynę Guzowską - Inspektora w Wydziale 

Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Mławie do składania wniosków o 

udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, 

podejmując uchwałę Nr 755/2021. 

11. Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOSW w Mławie w sprawie zwiększenia 

środków w planie finansowym jednostki na 2021 rok. 

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

Maria Magdalena Kozakiewicz - Dyrektora SOSW w Mławie zwróciła się do Zarządu 

Powiatu z prośbą o zwiększenie środków w planie finansowym jednostki na 2021 rok 

po stronie wydatków o kwotę 45 000,00 zł. 

W/;w zmiany dotyczą zakupu 10 stanowisk komputerowych. Zgodnie z formułą 

egzaminu zawodowego 2019, część pisemna egzaminu musi odbyć się przy stanowisku 

komputerowym. Sprzęt, który szkoła posiada nie spełnia wymogów technicznych 

egzaminu na sesje letnią 2022. Również sala komputerowa wymaga dostosowania do 

wymogów egzaminu, gdyż podczas rozwiązywania zadań każdy uczeń musi zajmować 

oddzielne stanowisko uniemożliwiające podglądanie odpowiedzi z monitora 

pozostałych zdających. 

Po dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za zawarciem porozumienia 

na przeprowadzenie egzaminu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym                    

w Mławie z jedną ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat mławski. 

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

2021 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 756/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów nie zmienia się i pozostaje na tym 

samym poziomie. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków pozostaje na tym samym 

poziomie i dotyczy przesunięć: 

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

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 19.000,00 zł, z 

przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej, w ramach zadań z zakresu 

administracji rządowej. 

2. 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 w formie zakupu usług pozostałych. 

3. W rozdziale 80120 i 80102 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 1.040,00 zł, z 

przeznaczeniem na wkład własny w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej 



infrastruktury „Aktywna tablica”. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków 

oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego. 

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

Dziecka w Kowalewie w ogólnej wysokości 20.177,62 zł, z przeznaczeniem na bieżące 

funkcjonowanie jednostek. 

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. 

13. 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 757/2021 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2021. 

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

powiatu mławskiego na rok 2021. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 758/2021 w sprawie zmiany harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2021. 

15. Prace nad projektem budżetu powiatu mławskiego na 2022 rok w zakresie oświaty. 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu przedstawiła materiały planistyczne na 

2022 rok złożone przez szkoły i placówki oświatowe, celem zapoznania się                           

i wniesienia uwag. 

Zarząd Powiatu dokonał szczegółowej analizy wszystkich przedłożonych materiałów 

planistycznych na 2022 rok. 

16. Sprawy różne. 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego poinformował, że 

zgodnie z brzmieniem art. 5 ustawy, w art. 21 ust. 5 ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie 

powiatowym wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu wysokości 

wielokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z  23.12.1999 r. o 

kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1658) z 1,5-krotnosci na 2,4 krotność tej kwoty. 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie z 26.7.2000r. w sprawie maksymalnej 

wysokości diet przysługujących radnemu powiatu, ma zostać zastąpione niniejszym 

projektowanym rozporządzeniem Rady Ministrów. 

Z uwagi na fakt, że przepis upoważniający Radę Ministrów do wydania wspomnianego 

aktu wykonawczego nie został zmieniony, nie uległ zmianie zakres spraw 

przekazanych Radzie Ministrów do uregulowania oraz wytycznych dotyczących ich 

treści – projektowane rozporządzenie powiela zapisy aktualnie obowiązującego 

rozporządzenia, utrzymując procentową korelację poziomu maksymalnych wysokości 

diet przysługujących radnemu w odniesieniu do wielkości powiatu. W konsekwencji 

powyższego, w § 3 pkt 1-3 projektu rozporządzenia przyjęto, analogicznie jak 

dotychczas, że radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do: 



100% maksymalnej wysokości diety w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców, 

85% maksymalnej wysokości diety w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, 

70% maksymalnej wysokości diety w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców. 

Zgodnie z informacjami wskazanym w wykazie prac programowych Rady Ministrów, 

zmiana ma zostać przyjęta przez Radę Ministrów do końca 2021 roku. 

Pan Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego zwrócił uwagę, że diety radnych 

powiatu mławskiego ostatnio były regulowane w 2008 roku.  

Zdaniem Przewodniczącego Rady Powiatu należy zastanowić się nad możliwością 

zwiększenia diet i opracowania projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w 

przedmiotowej sprawie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za wprowadzeniem zmian w wysokości 

diet dla radnych Powiatu Mławskiego w m-cu grudniu br. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Komendant 

Powiatowy Policji w Mławie zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu                                     

o dofinansowanie z budżetu powiatu mławskiego w 2022 roku na zakup pojazdu 

służbowego oznakowanego typu „bus” dla potrzeb służby patrolowej. Kwota jaką 

Komendant Powiatowy Policji w Mławie chciałby pozyskać mieści się w przedziale 

120 000,00 zł – 130 000,00 zł /uwzględniając dotychczasowe zasady 50% wsparcia 

zakupów ze środków samorządowych i orientacyjne ceny/. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przedmiotowy wniosek rozpatrzyć w terminie 

późniejszym przy opracowywaniu projektu budżetu powiatu mławskiego na 2022 rok. 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto dwudzieste trzecie posiedzenie 

Zarządu Powiatu. 

 

 

 

                                                                                                Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

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

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

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

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

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

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 123/2021 

z dnia 27.10.2021 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 27 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  

28.10.2021 r.  

 

 


