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Protokół Nr 125/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 15 listopada 2021 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto dwudzieste piąte 

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 17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PCPR w Mławie w sprawie 

dokonania zmian w planie finansowym jednostki na 2021 rok, 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 124/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 05.11.2021 r.  

4. Ponowne rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Mława w sprawie akceptacji 

propozycji   rozdysponowania środków finansowych na rok 2022 w wys. 475 000,00 zł 

w zakresie powierzenia obowiązku bieżącego (w tym zimowego) utrzymania dróg 

powiatowych w granicach miasta Mława. 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że propozycja Pana 

Sławomira Kowalewskiego - Burmistrza Miasta Mława w sprawie rozdysponowania 

środków finansowych na rok 2022 w wys. 475 000,00 zł w zakresie powierzenia 

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

miasta Mława na powyższe zadania przedstawia się następującą: 

1. Bieżące utrzymanie ulic - 130 000,00 zł 

a) naprawa i konserwacja znaków pionowych, malowanie znaków poziomych 

b) naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych tj. spękań, przełomów itp. oraz 

naprawa cząstkowa chodników i krawężników, 

c) oczyszczenie urządzeń odwadniających. 

2. Zimowe utrzymanie ulic - 75 000,00 zł. 

3. Rezerwa na remonty ulic i chodników - 70 000,00 zł. 

4. Roczny zakres prac oczy szczanie dróg w tym: mechaniczne i ręczne oczyszczenie 

jezdni (pozimowe wg harmonogramu), mechaniczne i ręczne oczyszczenie chodników, 

parkingów, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych (pozimowe wg 

harmonogramu), zbieranie zanieczyszczeń z poboczy dróg - 115 000,00 zł. 

5. Roczny zakres prac - zimowe utrzymanie chodników, parkingów, placów, zatok 

postojowych i ścieżek rowerowych oraz udostępnianie przejść dla pieszych w tym: 

odśnieżanie, posypywanie - 40 000,00 zł. 

6. Roczny zakres prac - utrzymanie powiatowych terenów zieleni w tym: koszenie 

trawników, nieużytków, wiosenne wygrabianie liści z terenów zieleni, jesienne 

wygrabianie liści z terenów zieleni, bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni 

miejskiej - 45 000,00 zł. 

Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu przypomniał, że na 

poprzednim swoim posiedzeniu Zarząd Powiatu uznał, że należy z kwoty 475 000,00 zł 



wydzielić środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie nakładki z betonu 

asfaltowego na ul. Sienkiewicza na odcinku – skrzyżowanie z Aleją św. Wojciecha z 

drogą na wiadukt szreński. 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie stwierdził, że na ul. Sienkiewicza 

występuje duża deformacja i osiadanie nawierzchni z uwagi na wykonaną kanalizację 

sanitarną. Taki stan terenu wymusza wykonanie głębokiego frezowania (8 cm), 

regulację studni i ułożenie warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej oraz przygotowanie 

organizacji ruchu.  

W ocenie Dyrektora PZD w Mławie na wykonanie w/w zadania potrzebna jest kwota 

w wys. 200 000,00 zł. Być może po okresie zimowym pojawią się oszczędności                      

i będzie można przedmiotowe zadanie wprowadzić w nowym roku budżetowym.  

Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję Burmistrza Miasta Mława dot. 

rozdysponowania środków finansowych na rok 2022 w wys. 475 000,00 zł w zakresie 

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

granicach miasta Mława. W  rezerwie na remonty ulic i chodników zostanie ujęte 

zadanie dot. wykonania nakładki z betonu asfaltowego na ul. Sienkiewicza na odcinku 

– skrzyżowanie z Aleją św. Wojciecha z drogą na wiadukt szreński. 

Pani Krystyna Zając – Członek Zarządu Powiatu zwracając się do Pana Dyrektora PZD 

w Mławie poprosiła o rozważenie możliwości rozrysowania przejścia dla pieszych                     

w miejscowości Kowalewko w pobliżu przystanku autobusowego i miejscowości 

Dąbrowa w pobliżu kościoła. 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie odpowiadając stwierdził, że 

wytyczenie przejść dla pieszych jest możliwe do realizacji w 2022 roku.  

5. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o podjęcie działań 

inwestycyjnych mających na celu przebudowę drogi powiatowej P2304W relacji 

Uniszki Zawadzkie – Uniszki Gumowskie – granica województwa.  

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie przedstawił przedmiotowy wniosek. 

Poinformował, że Pan Mariusz Gębala – Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zwrócił się 

do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie działań inwestycyjnych mających na celu 

przebudowę drogi powiatowej P2304W relacji Uniszki Zawadzkie – Uniszki 

Gumowskie – granica województwa.  

Droga na przedmiotowym odcinku ma długość 3,5 km i szerokość 5 m.                               

W miejscowości Uniszki Gumowskie brak jest chodnika dla pieszych. W ramach 

przebudowy w/w odcinka należałoby opracować dokumentację techniczną. 

Gmina Wieczfnia Kościelna deklaruje współpracę i pomoc finansową dla Powiatu 

Mławskiego w wys. 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej.  

Zarząd Powiatu widzi potrzebę przebudowy 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.  

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie zwiększenia środków 

finansowych na zadanie pn. „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa 

nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej             

nr 2337 W Szreńsk – Radzanów” o kwotę 35 000,00 zł. 

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 zwiększenie środków finansowych na zadanie pn. 

„Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece 

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



Radzanów” o kwotę 35 000,00 zł. Zaplanowane wydatki na wypłaty odszkodowań za 

grunty mogą okazać się niewystarczające, dlatego Pan Dyrektor PZD proponuje 

przesunięcie oszczędności jakie powstały w zadaniu pn. „Przebudowa części ulicy 

Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi nr 2370W ul Granicznej i ul. Brukowej w ciągu 

drogi powiatowej nr 2369 W na terenie miasta Mława wraz z przebudową kanalizacji 

deszczowej, wodociągowej wraz z przyłączami, gazowej, teletechnicznej, 

elektroenergetycznej, oświetla ulicznego, zjazdów indywidualnych i publicznych - 

aktualizacja dokumentacji”. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za wnioskiem Pana Dyrektora PZD w 

Mławie w przedmiotowej sprawie. 

7. Zapoznanie się z Uchwałą Nr 48/2021 Komisji Bezpieczeństwa, Porządku 

Publicznego, Transportu i Dróg z dnia 22 października 2021 roku w sprawie wyrażenia 

opinii do wniosku dot. wprowadzenia do budżetu powiatu mławskiego na 2022 rok 

zadania związanego wykonaniem dokumentacji technicznej przebudowy drogi relacji 

Szydłowo – Giednia – Młodynin – Żmijewo - Olszewo Borzymy wraz z budową mostu 

na rzece Giedniówka. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Komisja 

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg w dniu 22 października 

2021 roku jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do wniosku zgłoszonego przez 

Członka Komisji w sprawie wprowadzenia do budżetu powiatu mławskiego na 2022 

rok zadania dot. wykonania dokumentacji technicznej przebudowy drogi relacji 

Szydłowo – Giednia – Młodynin – Żmijewo - Olszewo Borzymy wraz z budową mostu 

na rzece Giedniówka. 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie oznajmił, iż w ramach przebudowy 

w/w odcinka należałoby wykonać poszerzenie jezdni wraz z budową mostu oraz 

opracować dokumentację techniczną. 

Zarząd Powiatu jak najbardziej widzi potrzebę modernizacji przedmiotowej drogi 

jednak na chwilę obecną nie została  ona wpisana do budżetu na rok 2022.  Na taką 

decyzję złożyło się wiele czynników między innymi ograniczone środki finansowe na 

2022 rok oraz zobowiązania będące kontynuacją realizacji inwestycji zawartych w 

Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Mławskiego. Na chwilę obecną powiat 

jest w trakcie opracowania 9 dokumentacji technicznych na inwestycje powiatowe. 

Zarząd Powiatu Mławskiego podejmując decyzję o przyjęciu do realizacji danej 

inwestycji musi przede wszystkim brać pod uwagę już zaciągnięte zobowiązania 

finansowe, ale także możliwość pozyskania środków zewnętrznych, w tym również 

partycypacji w kosztach poszczególnych gmin powiatu.  

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

finansowego jednostki na 2021 rok. 

Pan Witold Żerański – Dyrektor PUP w Mławie poinformował, 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 - Powiatowy Urząd Pracy w 

Mławie na dzień 30 września 2021 roku 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). 

Zrealizowane dochody za miesiąc październik 2021r. wynoszą 2 790,00zł.  

W wyniku przeprowadzonej analizy wpływów z tytułu opłat w końcówce roku w 

latach poprzednich, szacuje się że do końca roku (listopad i grudzień br.) jednostka 

zrealizuje dochody w kwocie 5 790,00zł.  



Ponadto nadmienił, że zrealizowane i planowane do realizacji dochody z tytułu 

oświadczeń i zezwoleń wyniosą 10 000,00 zł ponad ustalony na 2021 r. plan                          

(plan – 23 500,00 zł przewidywane wykonanie 33 500,00zł). 

Nadwyżkę zrealizowanych i planowanych do realizacji dochodów Pan Dyrektor PUP 

w Mławie chciałby przeznaczyć na cele wskazane w uzasadnieniu do rozporządzenia. 

Ustawodawca zaproponował, że środki te mogą być przeznaczone w szczególności na 

zapewnienie środków finansowych na wykonywanie zadań przez powiatowe urzędy 

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

jakość, funkcjonowania urzędu. 

Mając powyższe na uwadze zaproponował przeznaczenie część zrealizowanych 

dochodów bezpośrednio na wsparcie finansowe 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: 

Dział 853, rozdział 85333 

Zwiększenie ogółem – 10 000,00 zł 

w tym: 

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – 5 000,00 zł 

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5 000,00 zł. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie ustosunkował się do wniosku Pana Dyrektora 

PUP w Mławie w przedmiotowej sprawie.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru długości okresu stosowania do wyliczenia na lata 

2022-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 762/2021 w sprawie wyboru długości okresu 

stosowania do wyliczenia na lata 2022-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu 

Mławskiego. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 763/2021 w sprawie w sprawie projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Mławskiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 

2022. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 764/2021 w sprawie w sprawie projektu uchwały 

budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022. 

Dochody budżetu powiatu mławskiego na 2022 r. zostały zaplanowane w łącznej 

wysokości 103.127.398,93 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego 

plan dochodów na rok 2022 wykazuje spadek o 6,60%. 

W strukturze dochodów przeważają dochody bieżące w wysokości 83.332.692,50 zł 

/spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,83%/ stanowiące 

80,81% wszystkich zestawionych dochodów oraz dochody majątkowe w kwocie 

19.794.706,43 zł /spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 

22,44%/, stanowiące 19,19% ogółu dochodów. 

W roku 2022 przychody budżetu planuje się na poziomie 14.086.639,00 zł (spadek w 

stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,05%). 

Źródłem przychodów są: 

1. środki wolne z roku 2020 zaangażowane na spłatę rat (2.391.000,00 zł) 

zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych przypadających do uregulowania w roku 

2022, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego. 

2. środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadań finansowanych z 



Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a wynikających z ustalonego planu 

finansowego dla tych środków na rok 2022 w wysokości – 635.300,00 zł, zgodnie z art. 

217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. 

3. środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadań finansowanych ze 

środków ochrony środowiska w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 

ustawy o finansach publicznych. 

4. środki wolne z roku 2021, które zasiliły dochody powiatu na uzupełnienie subwencji 

ogólnej w 2021 r. i które proponuje się przeznaczyć na deficyt w wydatkach bieżących 

w roku 2022 w wysokości 2.590.339,00 zł. Decyzję w tej sprawie organ stanowiący 

powiatu mławskiego podejmie do końca roku 2021. 

5. emisja obligacji celem pokrycia części deficytu w wysokości 7.570.000,00 zł 

wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku. 

Wydatki budżetu powiatu mławskiego w 2022 r. zostały zaplanowane w łącznej 

wysokości 114.823.037,93 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego 

wykazują spadek o 6,54% w stosunku do planu wydatków, według stanu na dzień 

30.09.2021 r. (136.808.885,14 zł) wykazują spadek o 16,07%. 

W roku 2022 rozchody budżetowe stanowią kwotę 2.391.000,00 zł i dotyczą spłat rat 

planowanych z tytułu zaciągniętych kredytów w latach przeszłych. 

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. stanowi wartość 13.655.000,00 zł, 

na którą składa się: 

1. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych, które po 

planowanej spłacie w roku 2022 w wysokości 2.391.000 00 zł stanowić będzie kwotę 

6.085.000,00 zł oraz 2. zadłużenie z tytułu emisji obligacji w roku 2022 w wysokości 

7.570.000 zł. 

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz 

z należnymi odsetkami od tych kredytów wynosi 2.648.000,00 zł. 

Rachunki dochodów własnych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Mławskiego 

prowadzone są w trzech jednostkach oświatowych: Bursie Szkolnej w Mławie, Zespole 

Szkół Nr 1 w Mławie, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. 

Realizacja zadań przyjęta w ramach rachunku dochodów własnych określona została w 

uchwale Rady Powiatu Mławskiego. Jednostki uwzględniły w swoich planach 

finansowych powyższe zadania, określiły dochód na poziomie 228.600,00 zł /spadek o 

9,60% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz przeznaczyły w 

pełnej wysokości planowane do wypracowania dochody na wydatki bieżące, które 

również mieszczą się w wymienionym przedmiotowym katalogu. Jednostki w ramach 

wydatków finansowanych dochodami własnymi nie planują wydatków majątkowych 

ani wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka 

nr 1 w Kowalewie. 

W Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka nr 1 w Kowalewie, stanowiącym 

Załącznik do Uchwały Nr 194/2015 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 sierpnia 

2015 roku – Zarząd Powiatu dokonał następujących zmian: 

1.W rozdziale IV „Zasady przyjmowania, zakończenia pobytu oraz urlopowania 

wychowanków” § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„Osoba, która osiągnęła pełnoletniość, może przebywać w Placówce za zgodą 

Dyrektora Centrum, nie dłużej niż do ukończenia 25 r. ż., jeżeli: 

a) uczy się w szkole, w uczelni lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, 



b) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności i uczy się w szkole, w uczelni, u pracodawcy w celu 

przygotowania zawodowego, na kursach (jeśli ich ukończenie jest zgodne  

z indywidualnym programem usamodzielnienia).” 

2. W rozdziale IV „Zasady przyjmowania, zakończenia pobytu oraz urlopowania 

wychowanków” § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Wychowankowie pełnoletni są 

urlopowani poza placówką w porozumieniu z wychowawcą”. 

Ponadto uchwalił Kartę Praw i Obowiązków Wychowanka Domu Dziecka - załącznik 

do Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka nr 1. 

W przedmiotowej sprawie podjął uchwałę Nr 765/2021. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka 

nr 2 w Kowalewie. 

W Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka nr 2 w Kowalewie, stanowiącym 

Załącznik do Uchwały Nr 195/2015 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 sierpnia 

2015 roku – Zarząd Powiatu dokonał następujących zmian: 

1. W rozdziale IV „Zasady przyjmowania, zakończenia pobytu oraz urlopowania 

wychowanków” § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„Osoba, która osiągnęła pełnoletniość, może przebywać w Placówce za zgodą 

Dyrektora Centrum, nie dłużej niż do ukończenia 25 r. ż., jeżeli: 

a) uczy się w szkole, w uczelni lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, 

b) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności i uczy się w szkole, w uczelni, u pracodawcy w celu 

przygotowania zawodowego, na kursach (jeśli ich ukończenie jest zgodne  

z indywidualnym programem usamodzielnienia).” 

2. W rozdziale IV „Zasady przyjmowania, zakończenia pobytu oraz urlopowania 

wychowanków” § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Wychowankowie pełnoletni są 

urlopowani poza placówką w porozumieniu z wychowawcą”. 

Ponadto uchwalił Kartę Praw i Obowiązków Wychowanka Domu Dziecka - załącznik 

do Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka nr 2. 

W przedmiotowej sprawie podjął uchwałę Nr 766/2021. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka 

nr 3 w Kowalewie. 

W Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka nr 3 w Kowalewie, stanowiącym 

Załącznik do Uchwały Nr 196/2015 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 sierpnia 

2015 roku – Zarząd Powiatu dokonał następujących zmian: 

1. W rozdziale IV „Zasady przyjmowania, zakończenia pobytu oraz urlopowania 

wychowanków” § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„Osoba, która osiągnęła pełnoletniość, może przebywać w Placówce za zgodą 

Dyrektora Centrum, nie dłużej niż do ukończenia 25 r. ż., jeżeli: 

a) uczy się w szkole, w uczelni lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, 

b) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności i uczy się w szkole, w uczelni, u pracodawcy w celu 

przygotowania zawodowego, na kursach (jeśli ich ukończenie jest zgodne  

z indywidualnym programem usamodzielnienia).” 

2. W rozdziale IV „Zasady przyjmowania, zakończenia pobytu oraz urlopowania 

wychowanków” § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Wychowankowie pełnoletni są 

urlopowani poza placówką w porozumieniu z wychowawcą”. 

Ponadto uchwalił Kartę Praw i Obowiązków Wychowanka Domu Dziecka - załącznik 

do Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka nr 3. 

W przedmiotowej sprawie podjął uchwałę Nr 767/2021. 



15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka 

nr 4 w Kowalewie. 

W Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka nr 4 w Kowalewie, stanowiącym 

Załącznik do Uchwały Nr 197/2015 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 sierpnia 

2015 roku – Zarząd Powiatu dokonał następujących zmian: 

1.W rozdziale IV „Zasady przyjmowania, zakończenia pobytu oraz urlopowania 

wychowanków” § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„Osoba, która osiągnęła pełnoletniość, może przebywać w Placówce za zgodą 

Dyrektora Centrum, nie dłużej niż do ukończenia 25 r. ż., jeżeli: 

a) uczy się w szkole, w uczelni lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, 

b) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności i uczy się w szkole, w uczelni, u pracodawcy w celu 

przygotowania zawodowego, na kursach (jeśli ich ukończenie jest zgodne  

z indywidualnym programem usamodzielnienia).” 

2.W rozdziale IV „Zasady przyjmowania, zakończenia pobytu oraz urlopowania 

wychowanków” § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Wychowankowie pełnoletni są 

urlopowani poza placówką w porozumieniu z wychowawcą”. 

Ponadto uchwalił Kartę Praw i Obowiązków Wychowanka Domu Dziecka - załącznik 

do Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka nr 4. 

W przedmiotowej sprawie podjął uchwałę Nr 768/2021. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Zarządu Powiatu Mławskiego 

do zorganizowania pracy Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w 

Mławie. 

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXIX/207/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 

7 października 2021r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo – 

Mieszkalnego w Mławie oraz nadania Statutu – Zarząd Powiatu ustanowił Panią Annę 

Szczypińską  pełnomocnikiem Zarządu Powiatu Mławskiego  do zorganizowania pracy 

Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Mławie, sposób skutkujący 

rozpoczęciem działalności Centrum z dniem 1.01.2022r. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 769/2021. 

17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PCPR w Mławie w sprawie dokonania zmian w 

planie finansowym jednostki na 2021 rok. 

Punkt został zdjęty z porządku obrad.  

18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PODN w Mławie w sprawie zwiększenia planu 

finansowego jednostki na 2021 rok o kwotę 9 000,00  zł w celu realizacji faktur za gaz 

i energię elektryczną. 

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

Pani Jolanta Bem – Dyrektor PODN w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu                   

z prośbą o zwiększenie planu finansowego jednostki na 2021 rok o kwotę 9 000,00  zł 

w celu realizacji faktur za gaz i energię elektryczną. 

W roku 2021 okres grzewczy trwał bardzo długo do czerwca, a kolejny rozpoczął się 

już od września 2021 r. Ceny gazu w stosunku do poprzedniego okresu grzewczego 

wzrosły o 120 %. Środki zawarte w budżecie Ośrodka na rok 2021 w kwocie 32 969,00 

zł zostały na dzień 30.09.2021 r. zrealizowane w 99,20 %. Z własnych środków 

jednostka przeznaczyła już na ten cel kwotę 8 193,20 zł. Zwiększone środki pozwolą 

utrzymać płynność finansową na tym paragrafie w realizacji zadań zarządzanego 

budynku. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił zwiększyć plan finansowy jednostki na 2021 

rok o kwotę 9 000,00 zł. Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu.  



19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie w sprawie dokonania zmian w planie 

finansowym jednostki na rok 2021 polegających na przesunięciu środków pomiędzy 

paragrafami w ramach grupy paragrafów.  

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

Marek Kiełbiński – Dyrektor I LO w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą 

o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na rok 2021 polegających na 

przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w ramach grupy paragrafów 

(zmniejszenie planu o kwotę 9 509,55 zł i zwiększenie o tą samą kwotę). 

Przesunięcie środków jest potrzebne z uwagi na zakup fantoma do nauki pierwszej 

pomocy oraz sprzętu komputerowego, który umożliwi pracę zdalna nauczycielowi. 

Obecny sprzęt ulega awariom i nie spełnia technicznych wymogów w pracy za 

pośrednictwem Internetu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za dokonaniem zmian w planie 

finansowym na rok 2021 o które wnioskuje Pan Dyrektor I LO w Mławie. 

20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie dokonania 

zmian w planie finansowym na 2021 rok w dziale 801, rozdziale 80116 § 2540, § 2590, 

§ 4010, rozdziale 80117 § 4300, rozdziale 80120 § 2540, § 4240, rozdziale 80152                                  

§ 2540. 

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

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

dziale 801, rozdziale 80116 § 2540, § 2590, § 4010, rozdziale 80117 § 4300, rozdziale 

80120 § 2540, § 4240, rozdziale 80152  § 2540. 

R. 80117 § 4300, R. 80120 § 2540, 4240, R. 80152 § 2540: 

Zmniejszenie Dz. 801: 

I. R. 80152 § 2540 

1. Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. 

Ignacego Mościckiego w Mławie - 3 203,63 zł. 

II. R. 80116 §2540 

1. Szkoła Policealna Medyczna „Żak" w Mławie - 8 978,00 zł, 

2. Szkoła Policealna Prawno-Administracyjna „Żak" w Mławie - 7 671,00 zł, 

3. Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. 

Ignacego Mościckiego - 16 233,00 zł, 

4. Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Mławie - 13 085,60 zł. 

Razem R. 80116 § 2540 - 45 967,60 z! 

III. R. 80116 § 2590 - Publiczna Szkoła Policealna Administracji „Żak" w Mławie - 

49 921,51 zł. 

IV. R. 80120 § 4309 - Zakup usług pozostałych realizacja projektów 

dofinansowanych z EFS - wkład własny - 100,00 zł. 

V. R. 80120 § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia realizacja projektów 

dofinansowanych z EFS - wkład własny - 4 200,00 zł. 

VI. R. 80120 § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek Aktywna tablica - 

wkład własny dla jednostek oświatowych w ramach rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury - 9 460,00 zł. 

VII. R. 80117 § 4300 - Zakup usług pozostałych Kursy zawodowe na rok - ZS nr 3 - 

35 200,00 zł. 

Razem 148 052.74 zł 

Zwiększenie Dz. 801 

I. R. 80120 § 2540 

1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące - 31 880,66 zł, 



2. Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. 

Ignacego 

Mościckiego - 37 333,34 zł, 

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak" w Mławie - 15 715,50 zł. 

Razem R. 80120 § 2540 - 84 929,50 zł 

II. R. 80116 § 2540 

1. Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. 

Ignacego Mościckiego - 13 762,98 zł, 

2. Szkoła Policealna Kosmetyczna „Żak" w Mławie - 7 760,11 zł. 

Razem R. 80116 § 2540 - 21 523,09 zl 

III. R. 80116 § 2590 

1. Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak" w Mławie - 177 885,58 zł, 

2. Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak" w Mławie - 

11 343,22 zł. 

Razem R. 80116 § 2590 - 189 228,80 zł 

Razem zwiększenie 295 681,39 zł 

Brakująca kwota to 147 628,65 zł. 

Dnia 5 i 8 listopada 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Mławie wpłynęły 

informacje miesięczne, przedstawiające stany słuchaczy i rzeczywistą frekwencję w 

poprzednim miesiącu. Wynika z nich, że w stosunku do stanu na 30 września 2021 

nastąpił wzrost liczby słuchaczy łącznie o 105 osób. 

Dnia 8 listopada 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Mławie wpłynęło także                   

5 wniosków Centrum Nauki i Biznesu „Żak" Sp. z o.o. o wypłatę dotacji jednorazowej 

za dyplom lub świadectwo dojrzałości łącznie dla 44 osób. Z informacji uzyskanych od 

organu prowadzącego wynika, że po uzyskaniu zaświadczenia z Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej zostanie jeszcze złożony wniosek o wypłatę dotacji dla kolejnych 2 

osób. Wypłata dotacji jednorazowej dla 46 osób to koszt 102 596,10 zł. 

Jednocześnie Pani Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że powiat 

wystąpił do Ministerstwa Edukacji i Nauki o przyznanie dodatkowej subwencji 

oświatowej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na 

wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku dodanych przyjętych do 

naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. Postanowił 

brakującą kwotę uzupełnić ze środków pochodzących z CIT i PIT. Kwota ta zostanie w 

późniejszym czasie uzupełniona z dodatkowych środków, które powiat otrzyma                     

z MEiN.  

21. Sprawy różne. 

W punkcie tym nie było wniosków i pytań.   

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto dwudzieste piąte posiedzenie 

Zarządu Powiatu. 

 

                                                                                               Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                                Jerzy Ryszard Rakowski              

                                                                               Zbigniew Markiewicz        

                                                                               Jolanta Karpińska     

                                                                               Witold Okumski    

                                                                               Krystyna Zając      



                                         

Załącznik do Protokołu Nr 125/2021 

z dnia 15.11.2021 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 15 listopada 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  

16.11.2021 r.  

 

 


