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Protokół Nr 127/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 30 listopada 2021 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto dwudzieste 

siódme 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 126/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 24.11.2021 r.  

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie byłym właścicielom 

nieruchomości ustalonego odszkodowania za nieruchomości, które na podstawie 

decyzji Wójta Gminy Szreńsk stały się z mocy prawa własnością Powiatu Mławskiego. 

Pan Marek Kujawa - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody                  

na wypłacenie byłym właścicielom nieruchomości ustalonego odszkodowania                     

za nieruchomości oznaczone jako działki nr:  

• 132/1 o powierzchni 0.0187 ha obręb Ługi gm. Szreńsk, 

• 133/3 o powierzchni 0.0107 ha obręb Ługi gm. Szreńsk, 

• 169/1 o powierzchni 0.0031 ha obręb Rochnia gm. Szreńsk, 

• 165/1 o powierzchni 0.0110 ha obręb Doziny gm. Szreńsk, 

które na podstawie decyzji Wójta Gminy Szreńsk stały się z mocy prawa własnością 

Powiatu Mławskiego. 

Poinformował, że decyzjami Wójta Gminy Szreńsk GGN.6831.4.2021 z dnia 

25.05.2021r., GGN.6831.8.2020 z dnia 30.11.2020r. oraz GGN.6831.6.2021 z dnia 

18.05.2021r. zatwierdzającymi projekty podziału nieruchomości wydzielono działki 

przeznaczone pod poszerzenie drogi powiatowej nr P4640W Bieżuń – Szreńsk – 

Mława. Działki te przeszły z mocy prawa na własność Powiatu Mławskiego – zgodnie 

z art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1899 z późn. zm.). Byłym właścicielom nieruchomości przysługuje 

odszkodowanie wycenione przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wypłacenie byłym właścicielom 

nieruchomości ustalonego odszkodowania za w/w działki. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 778/2021 w sprawie zmian w budżecie 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 5.164,97 zł,                        



z przeznaczeniem na wypłaty nagród za wykonywanie zadań służbowych za 

zastępstwa, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. 

2. W rozdziale 70005, 71012, 75011, 75020 i 75421 następuje przesuniecie środków             

w zakresie działu w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w ogólnej 

wysokości 17.745,30 zł w ramach wynagrodzeń, z przeznaczeniem na wypłatę nagród 

dla pracowników. 

3. W rozdziale 70005, 71012, 75020 i 75421 następuje przesuniecie środków                        

w zakresie działu w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w ogólnej 

wysokości 13.037,19 zł, dotyczące korekty ZFŚS do końca roku 2021. 

4. W rozdziale 75019 następuje przesuniecie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie w wysokości 6.000,00 zł w ramach wydatków bieżących,                   

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia. 

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

Powiatowego w Mławie w wysokości 7.653,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia 

bezosobowe. 

6. W rozdziale 80130 następuje przesuniecie środków w planie finansowym Zespołu 

Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 78,25 zł, dotyczące korekty ZFŚS w roku 2021 

7. W rozdziale 80146 i 85410 następuje przesuniecie środków w planie finansowym 

Bursy Szkolnej w Mławie w wysokości 11.321,78 zł, w ramach doskonalenia 

nauczycieli oraz korekty ZFŚS w roku 2021 i zakup usług za media. 

8. W rozdziale 92601 następuje przesuniecie środków w planie finansowym Mławskiej 

Hali Sportowej w wysokości 26.392,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów                   

w ramach wydatków bieżących własnych oraz z porozumienia z jst. 

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. 

6. 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 779/2021 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji  

o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na 

rok 2021. 

7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego; 

 zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021; 

 złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2353W na odcinku Budy Bolewskie – 

Sułkowo Borowe” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego                      

w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;  

 porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg 

powiatowych w obrębie granic Miasta; 



 ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

mających siedzibę na obszarze Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady 

Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady sesji. 

8. Rozpatrzenie wniosku Miejskiego Klubu Sportowego „Mławianka” Mława w sprawie 

bezpłatnego udostępnienia sześciu miejsc w Bursie Szkolnej w Mławie dla 

zawodników oraz sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny w terminie od 10.01.2022r. 

do 30.06.2022r. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie odniósł się do wniosku Miejskiego Klubu 

Sportowego „Mławianka” Mława w przedmiotowej sprawie.  

9. Zapoznanie się z decyzją Nr HDiM-63/2021Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Mławie w związku z przeprowadzoną kontrolą w ZS Nr 1 w Mławie                  

w dniu 11.10.2021r.  

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

w dniu 11 października 2021 roku 2021Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                 

w Mławie przeprowadził kontrolę w ZS Nr 1 w Mławie, w wyniku której nakazał                  

w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku: 

1) Zamontować oprawy świetlne na lampach sufitowych w salach nr: 2,3,8, 12, 13, 

14, 16, 17A, 17B, 18, 23 i w korytarzu budynku; 

2) Zamontować kratkę wentylacyjną w Sali nr 19; 

3) Zamontować osłonę na lampie sufitowej w toalecie dla dziewcząt; 

4) Wymienić uszkodzony kontakt na dolnym korytarzu szkoły; 

5) Doprowadzić do właściwego stanu technicznego zniszczoną, metalową kratkę w 

wejściu do pracowni szkolnych; 

6) Doprowadzić do właściwego stanu technicznego wiszącą, nieużytkowaną lampę na 

korytarzu przy wyjściu z budynku pracowni szkolnej. 

Zalecenia od 2 do 6 punktu zostały wykonane. Pozostaje do wykonania montaż oprawy 

świetlnej na lampach sufitowych w 11 salach i korytarzu szkolnym. 

10. 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 szóste  posiedzenie 

Zarządu Powiatu. 

 

                                                                                               Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                                Jerzy Ryszard Rakowski                

                                                                               Zbigniew Markiewicz            

                                                                               Jolanta Karpińska    

                                                                               Witold Okumski        

                                                                               Krystyna Zając  

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 127/2021 

z dnia 30.11.2021 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 30 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  

01.12.2021 r.  

 

 


