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Protokół Nr 126/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 24 listopada 2021 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto dwudzieste 

szóste 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 wprowadzenie do 

porządku obrad dodatkowego podpunktu w punkcie 14. Zaopiniowanie projektu 

uchwały Rady Powiatu Mławskiego ustalenia wynagrodzenia Starosty Mławskiego, na 

co Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę.  

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu poprosił o wprowadzenie do 

porządku obrad dodatkowego punktu 23. Zapoznanie się z pismem pracowników 

Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie uwzględnienia w budżecie powiatu 

mławskiego na 2022 rok podwyżek dla pracowników samorządowych, na co Zarząd 

Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad zaproponowany przez 

Przewodniczącego Zarządu wraz ze zmianami. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 125/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 15.11.2021 r.  

4. Podjęcie uchwały w  sprawie  zatwierdzenia „Europejskiego modelu aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia” opracowanego przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w ramach grantu „Europejski model aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. i rozwoju lokalnego”-  grant 

realizowany w ramach projektu „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów 

wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca 

ponadnarodowa,  oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa nr umowy 

UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00.    

Pan Witold Żerański – Dyrektor PUP w Mławie przedstawił projekt uchwały                        

w przedmiotowej sprawie.  

Pani Krystyna Zając – Członek Zarządu zapytała: 

- czy PUP w Mławie korzysta z grantów? 

- ile projektów Urząd zrealizował w roku bieżącym ? 

Pan Witold Żerański – Dyrektor PUP w Mławie stwierdził, że PUP w Mławie korzysta 

z grantów krajowych i zagranicznych.  

Urząd zajmuje się projektami od 2002 roku. W roku bieżącym zrealizował 5 projektów 

(POWER, RPO, projekt pilotażowy i dwa projekty konkursowe). 

Pani Krystyna Zając – Członek Zarządu poprosiła o informację na temat stopy 

bezrobocia w powiecie mławskim. 

Pan Witold Żerański – Dyrektor PUP w Mławie oznajmił, że stopa bezrobocia w 

powiecie mławskim wynosi 5,7%. W naszym subregionie wynosi ona 9,9%.  

Pani Krystyna Zając – Członek Zarządu zapytała: 

- jacy pracownicy są poszukiwani przez pracodawców na naszym rynku?   



Pan Witold Żerański – Dyrektor PUP w Mławie powiedział, że największe 

zapotrzebowanie jest w branży budowniczej, transportowej, elektronicznej i 

ogólnospożywczej. Wracamy do zawodów zapomnianych takich jak szewc czy 

krawcowa. Obecnie PUP w Mławie dysponuje ok. 70 ofertami pracy na 400 stanowisk.  

Pani Krystyna Zając – Członek Zarządu zapytała: 

- ile osób w roku bieżącym skorzystało z ofert PUP w Mławie? 

- które gminy najczęściej korzystają z ofert PUP w Mławie? 

- czy osoby po odbytym stażu pracy znajdują zatrudnienie?  

Pan Witold Żerański – Dyrektor PUP w Mławie odnosząc się do zapytania wyjaśnił, iż 

w ciągu miesiąca od 30 do 60 osób podejmuje zatrudnienie poprzez Urząd.  

Wszystkie samorządy na terenie powiatu mławskiego korzystają z ofert PUP.                              

Po odbytym stażu pracy osoby znajdują zatrudnienie na 1 miesiąc. Najmniej skierowań 

do odbycia stażu jest w Gminie Szreńsk. 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu powiedział, że prace publiczne, roboty 

interwencyjne czy staże były organizowane dla samorządów w ramach projektów 

aktywizacji zawodowej. Dla wielu rodzin było to jedyne źródło dochodów. 

Pan Jolanta Karpińska – Członek Zarządu poprosiła informację na temat wysokości 

udzielanej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz możliwości zdobycia 

uprawnień. 

Pan Witold Żerański – Dyrektor PUP w Mławie poinformował, że na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej udzielana jest pożyczka w wys. 22 000,00 zł. Jest ona 

całkowicie bezzwrotna, gdy działalność jest prowadzona przez 12 miesięcy. 

PUP w Mławie organizuje szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz finansuje koszty egzaminów lub 

uzyskania licencji pod warunkiem uzyskania zatrudnienia na 6 miesięcy. 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu powiedział, że szkoda, że coraz niej 

absolwentów szkół podstawowych kontynuuje dalsze kształcenie w szkole zawodowej. 

Niektóre kraje UE od dawna opierają swój system edukacji zawodowej o model 

kształcenia dualnego i ich rozwiązania okazują się wyjątkowo owocne. Bawarski 

system dualny może być w tej dziedzinie przykładem. 

Zarząd Powiatu ma również wpływ na rynek pracy otwierając kierunki kształcenia. 

Zarząd Powiatu po dyskusji zatwierdził „Europejski model aktywizacji zawodowej 

osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia” opracowanego przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Mławie w ramach grantu „Europejski model aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych powyżej 30 r .ż. i rozwoju lokalnego”-  grant realizowany w ramach 

projektu „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę 

międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa,  oś IV. 

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa nr umowy UDA-POWR.04.03.00-

00-0096/17-00, podejmując uchwałę Nr 770/2021 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie ustalenia opłat 

za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz 

kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia 

od usunięcia na 2022 rok. 

Pan Jan Chodziutko – Dyrektor Wydziału Komunikacji przedstawił projekt uchwały                        

Rady Powiatu Mławskiego w przedmiotowej sprawie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów 

usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania 

dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2022 rok  i postanowił 

wnieść pod obrady XXXI Sesji.  



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

2021 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 771/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 516.122,00 

zł (per saldo) i dotyczy: 

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 71015 w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych 

wydatków. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 71015 w wysokości 23.916,00 zł z przeznaczeniem na bieżące 

funkcjonowanie jednostki. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w 

planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją 

Wojewody. 

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 71015 w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na cyfryzację procesu 

inwestycyjno-budowlanego na platformie e-budownictwo. Po stronie wydatków 

następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego 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 75411 w wysokości 57.210,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę: odpraw 

emerytalnych, świadczeń pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom, nagród 

jubileuszowych, pomocy mieszkaniowych, rekompensat i wydatków bieżących. 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. 

5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 75411 w wysokości 245.579,00 zł z przeznaczeniem bieżące funkcjonowanie 

jednostki. 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. 

6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 75411 w wysokości 34.400,00 zł z przeznaczeniem 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. 

7. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 75011 w wysokości 10.485,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej. Po stronie wydatków następuje 

zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją 

Wojewody. 

8. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w 

rozdziale 85141 w wysokości 887,00 zł w związku rozliczeniem środków na 

ratownictwo medyczne. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie 



finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie z zadań inwestycyjnych z zakresu 

administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 

9. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 85156 w wysokości 6.540,00 zł w związku ze zmianą liczy dzieci w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które jest obowiązek płacenia składki 

zdrowotnej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planach 

finansowych Domów Dziecka w Kowalewie na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 

10. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 85205 w wysokości 7.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Po stronie wydatków następuje 

zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją 

Wojewody. 

11. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 85203 w wysokości 21.945,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Po stronie wydatków 

następuje zwiększenie środków w planie finansowym Środowiskowego Domu 

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

z podjętą decyzją Wojewody. 

12. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 85508 w wysokości 41.492,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku 

wychowawczego. 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. 

13. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 85510 w wysokości 34.952,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku w 

wysokości świadczenia wychowawczego. 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. 

14. Dotacja celowa w ramach zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w 

rozdziale 80195 w wysokości 12.240,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poznaj 

Polskę”. Powyższe środki rozdzielono na I LO w wysokości 5.000,00 zł, ZS Nr 1 w 

wysokości 3.080,00 zł i OSZW w wysokości 4.160,00 zł. 

Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 516.122,00 zł 

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

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 190.920,00 zł, w ramach środków 

bieżących z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz niezbędnych usług i remontów na 

drogach powiatowych. 

2. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 40.000,00 zł, w ramach wydatków 

inwestycyjnych rocznych, tj.  

- Zmniejszenie środków w wysokości 35.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa części 

ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowe nr 2370W, ul. Granicznej i ul. 

Brukowej w ciągu drogi ….”, 

- Zwiększenie środków w wysokości 35.000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbiórka 

istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. 

Bielawy wraz z rozbudową …..”, 



- Zmniejszenie środków w wysokości 5.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2361W Szemplino –Brzozowo Maje – Dzierzgowo –Rzęgnowo – 

Grójec – Klewki – opracowanie dokumentacji …”, 

- Zwiększenie środków w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi 

dojazdowej wewnętrznej do Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w 

Mławie”. 

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

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 16.581,88 zł, z 

przeznaczeniem na wypłatę nagród oraz zakup materiałów bieżących, w ramach zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej. 

4. W rozdziale 71012 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie w wysokości 23.880,00 zł, z przeznaczeniem na odprawę 

emerytalną dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na 

odprawy emerytalne i awanse zawodowe. 

W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie w wysokości 6.000,00 zł, w ramach środków bieżących z 

przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.500,00 zł i na koszty 

postępowania sądowego w wysokości 4.500,00 zł. 

6. W rozdziale 75045 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie w wysokości 800,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące 

związanych z kwalifikacją wojskową w ramach zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej. 

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

Powiatowego w Mławie w wysokości 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki 

związane z promocją powiatu. 

8. W rozdziale 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 1.700,85 zł, 

w ramach doskonalenia nauczycieli. 

9. W rozdziale 80142 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 9.000,00 zł, 

z przeznaczeniem na pokrycie brakujących środków na opłaty za media. Źródłem 

pokrycia jest rezerwa ogólna. 

10. W rozdziale 80120, 80152 i 80146 następuje przesunięcie środków w planie 

finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 9.509,55 zł, w 

ramach wydatków bieżących, z przeznaczeniem na remonty i zakup pomocy 

dydaktycznych. 

11. W rozdziale 80115, 80117, 80130, 80152 i 80146 następuje przesunięcie środków 

w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 10.423,39 zł, w 

ramach wydatków bieżących, z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania 

Librus oraz szkolenia w ramach doskonalenia nauczycieli. 

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

finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 10.602,82 zł, w ramach 

wydatków bieżących, z przeznaczeniem na opłaty związane z dystrybucją energii 

elektrycznej. 

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

finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 2.900,00 zł, w ramach 

wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu archiwum 

zakładowego. 



14. W rozdziale 80115, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie 

finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 8.000,00 zł, w ramach 

wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. 

15. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 2.671,50 zł, w ramach 

wydatków bieżących, z przeznaczeniem na opłaty. 

16. W rozdziale 80195 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 3.650,00 zł, 

w ramach wydatków unijnych na zadaniu pn.: „Wsparcie PODN w Mławie w realizacji 

zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość”. 

17. W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w wysokości 15.441,67 zł, z 

przeznaczeniem na nagrody dla pracowników, w ramach zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej. 

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

Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 4.420,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody 

dla pracowników, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

środków własnych w wysokości 300,00 zł. 

19. W rozdziale 85218 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 24.000,00 zł, z 

przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika. Powyższe środki zostały 

przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse zawodowe. 

20. W rozdziale 85218, 85508 i 85321 następuje przesunięcie środków w planie 

finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 

84.233,49 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, zakup usług 

pozostałych oraz nagrody dla pracowników, w ramach zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz środków własnych. 

21. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domów 

Dziecka w Kowalewie w ogólnej wysokości 21.964,51 zł, z przeznaczeniem na 

wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika w ramach wydatków bieżących 

własnych. 

22. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 12.049,57 zł, z przeznaczeniem na 

opłaty za media, zakup usług remontowych oraz przesunięcia pomiędzy składkami na 

ubezpieczenia w ramach wydatków bieżących własnych. 

23. W rozdziale 85295 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Urzędu Pracy w 

Mławie w wysokości 5.643,57 zł, w ramach projektu pn.: „Europejski model 

aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 r.ż. i rozwoju lokalnego”. 

24. W placówkach oświatowych po dokonanej analizie wynagrodzeń łącznie z 

opłaceniem podatku i składek ZUS za miesiąc grudzień 2021 r. nastąpiło przesunięcie 

środków z planu finansowego Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 248.500,00 

zł wykazujących nadwyżkę, do planu finansowego powiatowych jednostek 

organizacyjnych oświatowych, w których wystąpił ich deficyt. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

Dochody powiatu stanowią kwotę 116.593.475,75 zł 

Wydatki powiatu stanowią kwotę 132.369.948,35 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 772/2021 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 zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu 

powiatu mławskiego na rok 2021. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 773/2021 w  sprawie zmiany harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2021. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz firmy Technokabel S.A gruntu 

stanowiącego pas drogowy drogi powiatowej Nr 2334W od drogi 563 – Mostowo – 

Szreńsk  na terenie Gminy Szreńsk. 

Zarząd Powiatu oddał w użyczenie na okres od 24.11.2021 r. do 30.06.2021 r.  firmie 

Technokabel  S.A. ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa, grunt o powierzchni ok. 400 

m2  oznaczony jako działka  Nr 571 obręb Szreńsk stanowiący pas drogowy drogi 

powiatowej 2334W od drogi 563 – Mostowo – Szreńsk w miejscowości Szreńsk, 

położony na terenie Gminy Szreńsk, podejmując uchwałę Nr 774/2021. 

Użyczenie gruntu w/w drogi powiatowej, nastąpi w celu realizacji przez firmę 

Technokabel  S.A. ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa  zadania polegającego na  

budowie parkingu dla pracowników firmy Technokabel  w Szreńsku przy                           

ul. Wiatracznej 28. 

Zasady, terminy, wzajemne zobowiązania dotyczące zakresu prac, odbioru                              

i przekazania majątku zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem 

Mławskim - Powiatowym Zarządem Dróg, a firmą Technokabel  S.A. ul. Nasielska 55, 

04-343 Warszawa. 

10. 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 771/2021 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 24.11.2021 r. w 

sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 r. – 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”  -  zwiększenie zadania o kwotę: 35 000,00 zł do kwoty ogółem: 7 803 

892,01 zł, 

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

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

geodezyjny podział działek” – zmniejszenie  / środki własne / o kwotę 5 000,00 zł /. 

Wartość zadania inwestycyjnego po zmianach: 265 790,00 zł. 

- poz. II.18 „Przebudowa części ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej                       

nr 2370W,  ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na 

terenie miasta Mława wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, wodociągowej wraz 

z przyłączami, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, 



zjazdów indywidualnych i publicznych – aktualizacja dokumentacji” – zmniejszenie 

zadania o kwotę: 35 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł. 

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

zmniejszeniu  i wynosi: 47 780 510,96 zł 

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

zmian. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 775/2021. 

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w 

sprawie zwiększenia nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa 

drogi dojazdowej wewnętrznej do Powiatowego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego 

w Mławie” w zakresie branży drogowej i sanitarnej na 2021 rok w budżecie powiatu 

mławskiego na 2021 rok o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 254 029,87 zł. 

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

poinformował, że w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej do 

Powiatowego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Mławie” w zakresie branży 

drogowej i sanitarnej została wybrana oferta na kwotę 242 454,87 zł. Jest to kwota 

wyższa o 5 000,00 zł od kwoty zaplanowanej w budżecie powiatu mławskiego na 

opracowanie dokumentacji i realizację w/w zamierzenia.  

W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia nakładów finansowych na 

przedmiotowe zadanie inwestycyjne w budżecie powiatu mławskiego na 2021 rok o 

kwotę 5 000,00 zł. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie ustosunkował się do wniosku Pana Dyrektora 

Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska. Przedmiotowe zadanie będzie 

zrealizowane ze środków, które były zarezerwowane na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec 

- Klewki - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”. 

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w 

sprawie zwiększenia w budżecie powiatu mławskiego na rok 2021 nakładów 

finansowych w kwocie 54 236,00 zł na  zadanie inwestycyjne   pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”.           

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska  

zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zwiększenie w budżecie powiatu 

mławskiego na rok 2021 nakładów finansowych w kwocie 54 236,00 zł na  zadanie 

inwestycyjne   pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w 

Mławie”.   Zmiana dotyczy zwiększenia udziału pomocy finansowej Miasta Mława na 

realizację powyższego zadania o kwotę 54 236,00 zł do kwoty 329 236,00 zł. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie opowiedział się za wnioskiem Pana 

Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia 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 podjął uchwałę Nr 776/2021 w sprawie rozstrzygnięcia 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. 

14. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 



 zmiany diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu 

Mławskiego; 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego przedstawił 

projekt uchwały  Rady Powiatu Mławskiego w przedmiotowej sprawie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały 

Rady Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXI sesji.  

 ustalenia wynagrodzenia Starosty Mławskiego. 

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego przedstawił 

projekt uchwały  Rady Powiatu Mławskiego w przedmiotowej sprawie. 

Zarząd Powiatu 3 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie 

zaopiniował w/w projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego i postanowił 

wnieść pod obrady XXXI sesji. 

 zmiany  uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych   na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok; 

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

przedstawiła projekt uchwały  Rady Powiatu Mławskiego w przedmiotowej 

sprawie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały 

Rady Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXI sesji.  

 ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Mławskiego na 2022 rok; 

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

przedstawiła projekt uchwały  Rady Powiatu Mławskiego w przedmiotowej 

sprawie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały 

Rady Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXI sesji.  

 przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                            

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 

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

przedstawiła projekt uchwały  Rady Powiatu Mławskiego w przedmiotowej 

sprawie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały 

Rady Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXI sesji.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 

Zespołu Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie, Al. Józefa 

Piłsudskiego 33, 06-500 Mława. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Stefanowi Wojnarowskiemu - 

Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie do 

samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z 

Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wynikających z udziału Placówki 

w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój w projekcie „Ponadnarodowa 

mobilność uczniów” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, podejmując uchwałę Nr 777/2021. 

16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. 

A.Krzanowskiego w Mławie w sprawie udzielenia pomocy w zakupie nagród oraz 

objęcia przez Starostę Mławskiego Patronatem imprez muzycznych. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił rozpatrzeć przedmiotowy wniosek w m-cu 

styczniu 2022 roku. 



17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Mława w sprawie udostepnienia budynku 

Mławskiej Hali Sportowej oraz przyległego terenu do zorganizowania 30 Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 30 stycznia 2022 roku.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Szymona Zejera – 

Zastępcy Burmistrza Miasta Mława w przedmiotowej sprawie.  

18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie zmian planu dochodów i wydatków w ramach grupy paragrafów 

na rok 2021. 

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

Pani Ewa Wojtala – Dyrektor Bursy Szkolnej w Mławie zwróciła się do Zarządu 

Powiatu z prośbą o dokonanie zmian planu dochodów i wydatków w ramach grupy 

paragrafów na rok 2021 w następujący sposób: 

- zmniejszenie – 11 321,70 

Działu 801, rozdziału 80146 § 4410 

Działu 854, rozdziału 85410 § 4240, § 4040 

- zmniejszenie – 11 321,70 

Działu 801, rozdziału 80146 § 4700 

Działu 854, rozdziału 85410 § 4300, § 4260, § 4440. 

Pani Dyrektor planuje środki z § 4300 wykorzystać na opłacenie faktur za wywóz 

nieczystości oraz odprowadzenie ścieków. Zwiększenie § 4440 wynika z faktycznego 

przeliczenia zatrudnienia w roku 2021. Środki z § 4260 planuje przeznaczyć na zakup 

gazu i energii.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie odniósł  się do wniosku Pani Dyrektor Bursy 

Szkolnej w Mławie wyrażając zgodę na dokonanie w/w zmian w planie. 

19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie zwiększenia planu dochodów i zwiększenia wydatków w ramach 

grupy paragrafów na rok 2021. 

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

Pani Ewa Wojtala – Dyrektor Bursy Szkolnej w Mławie zwróciła się do Zarządu 

Powiatu z prośbą o dokonanie zwiększenia planu dochodów i zwiększenia wydatków 

w ramach grupy paragrafów na rok 2021 w następujący sposób: 

- zwiększenie – 30 000,00 zł 

Działu 854, rozdziału 85410 § 0750, § 0830, § 4210, § 4260. 

Podstawą dokonania zwiększenia planu dochodów na 2021 rok są zwiększone dochody 

z usług. Środki planuje się przeznaczyć na zakup sprzętu kuchennego niezbędnego do 

prawidłowego funkcjonowania bloku żywieniowego i wymogów HACCAP oraz zakup 

energii i gazu.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie opowiedział się za dokonaniem zwiększenia 

planu dochodów i wydatków o co wnioskuje Pani Dyrektor Bursy Szkolnej w Mławie. 

20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie dokonania 

zmian w planie finansowym na 2021 rok polegających na zmniejszeniu dochodów 

oświatowych.  

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

Pani Ewa Wojtala – Dyrektor Bursy Szkolnej w Mławie zwróciła się do Zarządu 

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

na zmniejszeniu dochodów oświatowych o 50 000,00 zł w Dziale 854, rozdziale 85410 

§ 0830, § 4220. Podstawą dokonania zmniejszenia dochodów oświatowych jest 

mniejsza ilość osób korzystających z wyżywienia w stołówce Bursy Szkolnej. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek Pani Dyrektor Bursy 

Szkolnej w Mławie w przedmiotowej sprawie. 



21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w Mławie dokonania 

zmian w planie finansowym na 2021 rok polegających na przesunięciu środków 

pomiędzy paragrafami w ramach grupy paragrafów. 

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 dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2021 

rok polegających na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w ramach grupy 

paragrafów w sposób określony poniżej: 

- zmniejszenie Działu 926, rozdziału 92601 § 42609 (własne), § 4280 (porozumienie), 

§ 4410 (własne), § 4410 (porozumienie), § 4430 (własne), § 4430(porozumienie),                   

§ 4520 (własne), § 4520 (porozumienie) – 26 392,00 zł 

- zmniejszenie Działu 926, rozdziału 92601 § 4210 (własne), § § 4210 (porozumienie) 

– 26 392,00 zł. 

Pan Dyrektor wnosi o przesunięcie środków z energii, podróży służbowych, różnych 

opłat i składek na zakup niezbędnych materiałów takich jak: 

- glazury i terakoty do remontu łazienek dla osób niepełnosprawnych; 

- farby podkładowej i wewnętrznej; 

- bramek do piłki ręcznej; 

- materacy do skoku wzwyż. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym 

jednostki na 2021 rok o które wnioskuje Pan Dyrektor Mławskiej Hali Sportowej                   

w Mławie. 

22. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOSW w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 

zwiększenie środków w planie finansowym jednostki na 2021 rok.  

Pani Maria Magdalena Kozakiewicz – Dyrektor SOSW w Mławie zwróciła się do 

Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie 

finansowym jednostki na 2021 rok według następującej klasyfikacji: 

- zmniejszenie – 14 837,00 zł 

Dział 801 rozdział 80102 § 4170 

Dział 801 rozdział 80105 § 4170 

Dział 801 rozdział 80134 § 4170 

Dział 801 rozdział 80195 § 4440 

Dział 854 rozdział 85403 § 4170, § 4440 

Dział 854 rozdział 85404 § 4440 

- zwiększenie – 34 109,00 zł 

Dział 801 rozdział 80102 § 4210, § 4300, §4410, § 4440 

Dział 801 rozdział 80105 § 4300 

Dział 801 rozdział 80134 § 4210, § 4300, § 4440 

Dział 854 rozdział 85403 § 4300 

Pani Dyrektor poinformowała, że zmiana w planie finansowym jednostki na 2021 rok 

jest spowodowana koniecznością regulowania bieżących zobowiązań. Pomimo 

wcześniejszych przesunięć z wykorzystaniem środków własnych do końca roku 2021 

zabraknie środków w § 4300.: 

- na pokrycie zobowiązań wobec Bursy Szkolnej – w związku ze wzrostem cen 

żywności koszty żywienia wzrosły w bieżącym roku szkolnym o 30%; 

- z tytułu opłat za wyżywienie uczniów w szkole; 

- wobec Energa z tytułu umowy na dystrybucję energii elektrycznej; 

- pokrycie kosztów usunięcia awarii spowodowanej niedrożnością rur kanalizacyjnych 

(3 000,00 zł). 



Sytuacja epidemiologiczna w kraju wiąże się z większym zużyciem środków 

chemicznych dla zapewnienia odpowiednich warunków, co powoduje wzrost nakładów 

na środki czystości. Ze względu na wzrost cen paliwa niezbędne jest zwiększenie 

środków na zakup oleju napędowego do szkolnego busa dowożącego dzieci z terenu 

sąsiednich gmin do placówki. 

W bieżącym roku, na wniosek rodziców wzrosła ilość godzin indywidualnego 

nauczania w związku z powyższym niewystarczająca jest też kwota stanowiąca zwrot 

kosztów dojazdu nauczycieli do ucznia w § 4410 9 (o 11 godzin w tygodniu, co 

stanowi 1038 km przejechanych więcej w miesiącu). 

Przeliczono również ilość etatów celem dokonania korekty planów w zakresie 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią wniosku i wyjaśnieniami Pani Dyrektor SOSW 

w Mławie. Zobowiązał Panią  Marię Magdalenę Kozakiewicz – Dyrektor SOSW                   

w Mławie do dokonania analizy wniosku, wyliczenia wszystkich kosztów związanych  

z dowozem dzieci wraz z amortyzacją i przedstawienia wyników na następnym 

posiedzeniu Zarządu Powiatu.  

Zarząd Powiatu postanowił ustosunkować się do wniosku w terminie późniejszym.  

23. Zapoznanie się z pismem pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie 

uwzględnienia w budżecie powiatu mławskiego na 2022 rok podwyżek dla 

pracowników samorządowych. 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu poinformował, że w dniu 

18.11.2021r. na jego ręce wpłynęło pismo skierowane do Zarządu Powiatu w sprawie 

uwzględnienia w budżecie powiatu mławskiego na 2022 rok podwyżek dla 

pracowników samorządowych. Zapoznał Zarząd Powiatu z treścią przedmiotowego 

pisma.  

24. Sprawy różne. 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że został ogłoszony 

przetarg na realizację zadania: 

1) Część I - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych 

na terenie powiatu mławskiego – w systemie zaprojektuj i wybuduj”, w skład 

którego wchodzą następujące zadania: 

a) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych 

w Dzierzgowie na ul. Jagiellońskiej na drodze Nr 2361 W"; 

b) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w 

Wieczfni Kościelnej na drodze Nr 2306W"; 

c) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w 

Mławie na ul. Szpitalnej, Dr A. Dobrskiej i PCK na drogach Nr 2380W, 230336W, 

231115 W"; 

d) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 

przejścia dla pieszych w Mławie na ul. Sienkiewicza na drodze Nr 4640W". 

2) Część II - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych 

na terenie powiatu mławskiego – w systemie zaprojektuj i wybuduj”, w skład 

którego wchodzą następujące zadania: 

a) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w 

Morawach na drodze Nr 2347W"; 

b) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w 

Szydłowie na ul. Szkolnej na drodze Nr 2323W"; 

c) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w 

Zawadach na drodze Nr 2333W"; 



d) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w 

Bogurzynie na drodze Nr 4640W"; 

e) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w 

Szreńsku na ul. Budzyń na drodze Nr 4640W". 

W postepowaniu w ramach Części I wpłynęła jedna oferta firmy Strabag Sp.zo.o. – 

2 049 342,88 zł brutto, w ramach Części II wpłynęła jedna oferta firmy Strabag 

Sp.zo.o. – 2 998 590,49 zł. 

W budżecie powiatu mławskiego na 2021 rok na w/w cel zaplanowano kwotę w wys. 

2 453 000,00 zł. Oferty znacząco przewyższają kwotę, którą zamierza się przeznaczyć 

na sfinansowanie każdej części, a co za tym idzie również całości niniejszego 

zamówienia. 

Zarząd Powiatu dokonał analizy możliwości finansowych i uznał, że nie ma 

możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie każdej z części.                   

W związku z powyższym jednogłośnie opowiedział się za unieważnieniem 

przedmiotowego postępowania przetargowego.  

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto dwudzieste szóste  posiedzenie 

Zarządu Powiatu. 

 

                                                                                               Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

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

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

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

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

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

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 126/2021 

z dnia 24.11.2021 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 24 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  

26.11.2021 r.  

 

 


