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Protokół Nr 130/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 22 grudnia 2021 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto trzydzieste 

posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego.   

Zarząd obradował w trybie zdalnym- on-line, przy zastosowaniu wideokonferencji.  

W posiedzeniu brali udział członkowie Zarządu: Pan Jerzy Rakowski, Pani Jolanta 

Karpińska, Pani Krystyna Zając, Pan Witold Okumski oraz zaproszeni goście: Pani 

Edyta Wild- Sekretarz Powiatu, Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu, Witold 

Żerański – Dyrektor PUP w Mławie, Pan Marek Kujawa – Dyrektor Wydziału 

Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pani Katarzyna Miłobędzka –               

Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia, Pan Dariusz Makowski – Dyrektor 

Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska, Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor 

Wydziału Edukacji i Zdrowia.  

2. Uchwalenie porządku obrad. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad zaproponowany przez Pana 

Jerzego Rakowskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 129/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 14.12.2021 r.  

4. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów                    

i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 785/2021 w sprawie zmiany planu finansowego 

dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

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

2021 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 786/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2021 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 24.777,23 

zł (per saldo) i dotyczy: 

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 75478 w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2021. Po stronie wydatków następuje 

zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

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

podjętą decyzją Wojewody. 

2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie 

zmniejszenia dochodów z porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa na 

utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 12.310,41 zł. Po stronie 

wydatków dokonuje się zmniejszenia środków z porozumienia w planie finansowym 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie 

zmniejszenia dochodów z porozumienia z Powiatem Pruszkowskim na utrzymanie 

dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 20.640,00 zł. Po stronie wydatków 

dokonuje się zmniejszenia środków z porozumienia w planie finansowym 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, zgodnie z przeznaczeniem. 



4. Wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zmniejszenia dochodów z 

porozumienia z Powiatem Żuromińskim na utrzymanie dzieci w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 3.826,82 zł w związku z odejściem 

wychowanka. Po stronie wydatków dokonuje się zmniejszenia środków z 

porozumienia w planie finansowym Centrum Administracyjnego w Kowalewie, 

zgodnie z przeznaczeniem. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 24.777,23 

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

1. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 186,40 zł, 

w ramach wydatków bieżących związanych z korektą odpisu na ZFŚS z zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej. 

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

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 8.955,41 zł, z 

przeznaczeniem na zakup materiałów i zakup usług remontowych, w ramach zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej. 

3. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum 

Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 4,00 zł, w ramach wydatków bieżących, 

z przeznaczeniem na PPK. 

4. W rozdziale 85205 i 85220 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 12.940,54 zł, z przeznaczeniem 

na zakup usług pozostałych i remontowych, w ramach zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz środków własnych. 

5. W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w wysokości 5.343,60 zł, z 

przeznaczeniem na zakup materiałów, w ramach zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej. 

6. W rozdziale 85321 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 8.628,26 zł, z 

przeznaczeniem na Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w ramach 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. 

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

Dziecka w Kowalewie w ogólnej wysokości 17.347,31 zł, z przeznaczeniem na 

bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach wydatków 

bieżących własnych i środków z porozumień z jst. 

8. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 225,30 zł, z przeznaczeniem na 

opłaty za media w ramach wydatków bieżących własnych. 

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

Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 1.810,39 zł, w ramach 

wydatków bieżących, z przeznaczeniem na opłaty za media. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

Dochody powiatu stanowią kwotę 119.218.355,11 zł 

Wydatki powiatu stanowią kwotę 132.404.488,71 zł 

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 13.186.133,60 zł 

Przychody budżetu stanowią kwotę 15.577.133,60 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 787/2021 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji  o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2021. 

7. Zaopiniowanie: 

1) Projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego; 

2) Projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 r.; 

3) Projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie wydatków budżetu 

powiatu mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego; 

4) Autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego 

i do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022r. 

5) Projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego; 

6) Projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na rok 2022. 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu przedstawiła treść w/w projektów uchwał 

Rady Powiatu Mławskiego i Autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mławskiego i do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu 

Mławskiego na 2022r. 

Zarząd Powiatu Mławskiego pozytywnie zaopiniował przedstawione przez Panią 

Elżbietę Kowalską – Skarbnika Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu Mławskiego                 

oraz Autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mławskiego i do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022r.                       

i postanowił wnieść pod obrady XXXII sesji. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie w  sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w imieniu Powiatu Mławskiego do konkursu 

zamkniętego Nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/21 o dofinansowanie realizacji 

projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 Oś 

Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działanie 1.2 Wsparcie osób 

młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie Udzielane                       

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie przez Powiatowy Urząd Pracy                      

w Mławie w imieniu Powiatu Mławskiego do konkursu zamkniętego                                   

Nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/21 o dofinansowanie realizacji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 Oś Priorytetowa                    

I Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na 

regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie Udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, podejmując uchwałę Nr 788/2021.                      

9. Podjęcie uchwały w sprawie w  sprawie  udzielenia  upoważnienia Dyrektorowi  

Powiatowego  Urzędu Pracy  w Mławie i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Mławie przez Zarząd Powiatu Mławskiego do podejmowania decyzji 

wiążących, reprezentowania, w tym do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu 

oraz  umowy o dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi dokumentami a także  

wykonywania przez nich pozostałych zadań związanych z realizacją projektu: 



„Aktywni młodzi powiatu mławskiego ” ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój                     

2014-2020 Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działanie 1.2 

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie 

Udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.     

Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie oraz 

Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie do podejmowania decyzji 

wiążących, reprezentowania, w tym do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu 

oraz umowy o dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi dokumentami a także 

wykonywania przez nich pozostałych zadań związanych z realizacją projektu 

„Aktywni młodzi powiatu mławskiego ” ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój                           

2014-2020 Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działanie 1.2 

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie 

Udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,  podejmując uchwałę Nr 

789/2021.                         

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami w sprawie dokonania zmiany planu wydatków środków własnych 

na rok 2021 w dziale 700, rozdziale 70005.  

Pan Marek Kujawa – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany 

planu wydatków środków własnych na rok 2021w dziale 700, rozdziale 70005, 

polegającej na: 

- zwiększeniu planu wydatków w § 4300 – pozostałe usługi o kwotę 2 000,00 zł, tj.               

z planowanych 28 985,00  zł do kwoty 30 985,00 zł; 

- zmniejszeniu planu wydatków w § 4590 – kary i odszkodowania o kwotę 2 000,00 

zł, tj. z planowanych 40 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł. 

Zwiększenie wydatków w § 4300 poprzez przeniesienie ich z § 4590 wynika                        

z konieczności sfinansowania prac związanych z wykonaniem operatów 

szacunkowych określających wartość prawa własności dla nieruchomości, których 

części jako poszerzenia istniejących pasów drogowych dróg powiatowych zostały 

przejęte na rzecz Powiatu Mławskiego tj.: 

1) działka nr 12/13 o powierzchni 0,0370 ha położona w Otoczni Starej gm. 

Wiśniewo; 

2) działka nr 171/1 o powierzchni 0,0227 ha położona w Bogurzynie gm. Wiśniewo; 

3) działka nr 38/3 o powierzchni 0,0109 ha oraz działka nr 39/3 o powierzchni 0,0105 

ha położona w Woli Dębskiej gm. Szydłowo.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie w/w zmian w planie wydatków środków 

własnych na rok 2021, o które wnioskuje Pan Marek Kujawa – Dyrektor Wydziału 

Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami w sprawie wyrażenia zgody na: 

1) Przeniesienie umowy nr Or.272.13.2021 dotyczącej: ”Konwersja istniejących 

baz wektorowych mapy zasadniczej do postaci obiektowej baz danych GESUT 

i BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych  powiatu mławskiego  Wieczfnia 

Kościelna i Wiśniewo  w oprogramowaniu EWMAPA” – do wykazu 

wydatków niewygasających do realizacji w 2022 roku (termin realizacji 

umowy do 29.04.2022 roku).  

2) Przeniesienie umowy nr Or.272.14.2021 dotyczącej: ”Konwersja istniejących 

baz wektorowych mapy ewidencyjnej do postaci obiektowej dla jednostek 



ewidencyjnych  powiatu mławskiego  Wieczfnia Kościelna i Wiśniewo  w 

oprogramowaniu EWMAPA” – do wykazu wydatków niewygasających do 

realizacji w 2022 roku (termin realizacji umowy do 29.04.2022 roku). 

3) Przeniesienie umowy nr Or.272.15.2021 dotyczącej: ”Usunięcie błędów w 

operacie ewidencyjnym i sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej dla 

4 działek położonych na terenie powiatu mławskiego” – do wykazu wydatków 

niewygasających do realizacji w 2022 roku (termin realizacji umowy do 

15.03.2022r.)  

Pan Marek Kujawa – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na: 

1) Przeniesienie umowy nr Or.272.13.2021 dotyczącej: ”Konwersja istniejących 

baz wektorowych mapy zasadniczej do postaci obiektowej baz danych GESUT 

i BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych  powiatu mławskiego  Wieczfnia 

Kościelna i Wiśniewo  w oprogramowaniu EWMAPA” – do wykazu 

wydatków niewygasających do realizacji w 2022 roku (termin realizacji 

umowy do 29.04.2022 roku). Całkowita kwota brutto wynagrodzenia 

Wykonawcy wynosi 114 390,00 zł – zaangażowanie z działu 710 rozdziału 

71012 § 4300 (środki własne). 

2) Przeniesienie umowy nr Or.272.14.2021 dotyczącej: ”Konwersja istniejących 

baz wektorowych mapy ewidencyjnej do postaci obiektowej dla jednostek 

ewidencyjnych  powiatu mławskiego  Wieczfnia Kościelna i Wiśniewo  w 

oprogramowaniu EWMAPA” – do wykazu wydatków niewygasających do 

realizacji w 2022 roku (termin realizacji umowy do 29.04.2022 roku) 

Całkowita kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 35 055,00zł – 

zaangażowanie z działu 710 rozdziału 71012 § 4300 (środki własne). 

3) Przeniesienie umowy nr Or.272.15.2021 dotyczącej: ”Usunięcie błędów w 

operacie ewidencyjnym i sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej dla 

4 działek położonych na terenie powiatu mławskiego” – do wykazu wydatków 

niewygasających do realizacji w 2022 roku (termin realizacji umowy do 

15.03.2022r.) Całkowita kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 13 

900,00 zł – zaangażowanie z działu 710 rozdziału 71012 § 4300 (środki 

własne). 

W ramach w/w zadań wymienionych w punktach 1) i 2): 

W związku z ustawowym obowiązkiem konwersji prowadzonej mapy zasadniczej i 

ewidencyjnej z wersji wektorowej do postaci bazodanowej (obiektowej) do 

31.12.2023 roku, wynikającej z art. 53b ust.2 ustawy Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne (Dz.U.2021 poz.1990), w ramach istniejących możliwości 

finansowych wyłoniono wykonawców do realizacji zadań. 

Zmiana przepisów z zakresu geodezji i kartografii na przełomie lipca i sierpnia 2021. 

w szczególności: 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (data wejścia w życie 31.07.2021 

roku), 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (data 

wejścia w życie 31.07.2021 roku), 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (data wejścia w życie 

31.07.2021 roku); 



wymusiła zmiany w oprogramowaniu wykorzystywanym do prowadzenia w/w baz 

mapy zasadniczej i ewidencyjnej, które to zmiany zostały zaimplementowane do 

oprogramowania przez firmę GEOBID Katowice (dostawca oprogramowania 

wykorzystywanego w Starostwie Powiatowym w Mławie) dopiero w połowie grudnia 

bieżącego roku, co tym samym uniemożliwiło wykonanie zadań do końca aktualnego 

2021 roku. 

W ramach w/w zadania wymienionego w punkcie 3): 

Zadanie dotyczy usunięcia rozbieżności pomiędzy stanem wykazanym w operacie 

ewidencyjnym (część graficzna i opisowa), a stanem prawnym działek: 

 nr 267 i 314 położone w obrębie ewidencyjnym Budy Bolewskie gmina 

Stupsk: (ciąg drogi powiatowej 2353W); 

 nr 8 położonej w obrębie ewidencyjnym Grzymki gmina Stupsk; (ciąg drogi 

powiatowej 232IW); 

 nr 216 położonej w obrębie ewidencyjnym Strzegowo Osada gmina 

Strzegowo; (błędnie określony przebieg granic w operacie modernizacji 

gruntów). 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Marka Kujawy – Dyrektora 

Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w przedmiotowej 

sprawie. 

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdu marki 

Skuter KYMCO Dink Classic przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie 

prawomocnego postanowienia z dnia 19  października  2021r. Sądu Rejonowego w 

Mławie, sygn. akt: I Ns 341/20, podejmując uchwałę Nr 790/2021. 

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZOW w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 

wyłączenie z użytkowania lokalu nr /Wyłączono jawność w zakresie danych osobowych ze względu na 

prywatność osoby fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

Wyłączenie dokonano zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dn. 27.10.2016 
r. Jawność wyłączyła Joanna Marcinkowska – Kierownik Biura Rady Powiatu Mławskiego/ 
Pani Katarzyna Miłobędzka – Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

poinformowała, że Sąd Rejonowy w Mławie w dniu 2 czerwca 2021 roku wydał 

wyrok nakazujący /Wyłączono jawność w zakresie danych osobowych ze względu na prywatność osoby fizycznej na 

podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wyłączenie dokonano zgodnie z § 5 ust. 4 

i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dn. 27.10.2016 r. Jawność wyłączyła Joanna 

Marcinkowska – Kierownik Biura Rady Powiatu Mławskiego/ opróżnić i opuścić lokal Wyłączono jawność w 

zakresie danych osobowych ze względu na prywatność osoby fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej. Wyłączenie dokonano zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 

Starosty Mławskiego z dn. 27.10.2016 r. Jawność wyłączyła Joanna Marcinkowska – Kierownik Biura Rady Powiatu 

Mławskiego/ jednocześnie orzekając przysługujące im prawo do lokalu socjalnego. W dniu 

10 grudnia 2021 roku wyrok został wykonany.  

Po opuszczeniu lokalu została wykonana ocena stanu technicznego, według której 

zamieszkiwanie w lokalu nr /Wyłączono jawność w zakresie danych osobowych ze względu na prywatność osoby 

fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wyłączenie dokonano 

zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dn. 27.10.2016 r. Jawność wyłączyła 

Joanna Marcinkowska – Kierownik Biura Rady Powiatu Mławskiego/ zagraża bezpieczeństwu. Do czasu 

wykonania generalnego remontu mieszkanie należy wyłączyć z użytkowania. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wyłączenie z użytkowania lokalu 

/Wyłączono jawność w zakresie danych osobowych ze względu na prywatność osoby fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy 

z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wyłączenie dokonano zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do 
Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dn. 27.10.2016 r. Jawność wyłączyła Joanna Marcinkowska – Kierownik Biura 

Rady Powiatu Mławskiego/ 
14. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do zajmowanego 

lokalu w budynku przy ul. Słowackiego 18.  



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

Zarząd Powiatu z treścią pisma /Wyłączono jawność w zakresie danych osobowych ze względu na prywatność 

osoby fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wyłączenie dokonano 
zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dn. 27.10.2016 r. Jawność wyłączyła 

Joanna Marcinkowska – Kierownik Biura Rady Powiatu Mławskiego/ w sprawie przywrócenia tytułu 

prawnego do zajmowanego lokalu nr Wyłączono jawność w zakresie danych osobowych ze względu na 

prywatność osoby fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

Wyłączenie dokonano zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dn. 27.10.2016 
r. Jawność wyłączyła Joanna Marcinkowska – Kierownik Biura Rady Powiatu Mławskiego/ 
Poinformowała, że / Wyłączono jawność w zakresie danych osobowych ze względu na prywatność osoby fizycznej na 

podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wyłączenie dokonano zgodnie z § 5 ust. 4 

i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dn. 27.10.2016 r. Jawność wyłączyła Joanna 

Marcinkowska – Kierownik Biura Rady Powiatu Mławskiego/  w ostatnim okresie nie płacił za najem 

lokalu i zadłużenie wzrosło do kwoty ok. 8 000,00 zł. Z tego względu otrzymał wyrok 

eksmisyjny z przydziałem lokalu socjalnego. Miasto Mława dwukrotnie wskazało 

lokal socjalny (25m
2
), którego /Wyłączono jawność w zakresie danych osobowych ze względu na prywatność 

osoby fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wyłączenie dokonano 

zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dn. 27.10.2016 r. Jawność wyłączyła 

Joanna Marcinkowska – Kierownik Biura Rady Powiatu Mławskiego/ nie przyjął, ponieważ jego zdaniem 

lokale nie nadawały się do zamieszkania.  

Najemca zobowiązuje się spłacić część zadłużenia a w części wnosi o umorzenie. Jest 

w trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej z uwagi na /Wyłączono jawność w zakresie danych 

osobowych ze względu na prywatność osoby fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej. Wyłączenie dokonano zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty 

Mławskiego z dn. 27.10.2016 r. Jawność wyłączyła Joanna Marcinkowska – Kierownik Biura Rady Powiatu Mławskiego/. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za przywróceniem tytułu prawnego do 

zajmowanego lokalu nr /Wyłączono jawność w zakresie danych osobowych ze względu na prywatność osoby 

fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wyłączenie dokonano 
zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dn. 27.10.2016 r. Jawność wyłączyła 

Joanna Marcinkowska – Kierownik Biura Rady Powiatu Mławskiego/ pod warunkiem całkowitej spłaty 

zadłużenia przez /Wyłączono jawność w zakresie danych osobowych ze względu na prywatność osoby fizycznej na 

podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wyłączenie dokonano zgodnie z § 5 ust. 4 

i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dn. 27.10.2016 r. Jawność wyłączyła Joanna 
Marcinkowska – Kierownik Biura Rady Powiatu Mławskiego/. 

15. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

 zmiany  uchwały dot.  ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych   na terenie Powiatu Mławskiego na 2021 rok; 

 zmiany  uchwały dot.  ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych   na terenie Powiatu Mławskiego na 2022 rok. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady 

Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXII Sesji. 

16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie ustalenia planu wydatków 

niewygasających za 2021 rok w dziale 600, rozdziale 60014 § 6050 z terminem 

realizacji 30.06.2022r. dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej 

Nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra- 

wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek, proces 

budowlany”.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie odniósł się do wniosku Pana Leszka 

Ślubowskiego – Dyrektora PZD w Mławie w sprawie ustalenia planu wydatków 

niewygasających za 2021 rok w dziale 600, rozdział 60014 w par. 6050 z terminem 

realizacji 30.06.2022r. dla zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 

2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI01005659 na rzece Wkra - 

wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek, proces budowlany". 

Realizacja zadania przez wykonawcę wyłonionego w przetargu: PTH Wapnopol 

Adam Nowakowski nie jest możliwa w roku 2021 ze względu na warunki pogodowe. 



Środki przesunięte do planu wydatków niewygasających: 200 000,00zł - Pomoc 

Gminy Radzanów. 

17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie ustalenia planu wydatków 

niewygasających za 2021 rok w dziale 600, rozdziale 60014 § 6050 z terminem 

realizacji 30.06.2022r. dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 4640W, w tym budowę 

ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny – 

opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów”.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Leszka 

Ślubowskiego – Dyrektora PZD w Mławie w sprawie ustalenia planu wydatków 

niewygasających za 2021 rok w dziale 600, rozdział 60014 w par. 6050 z terminem 

realizacji 30 06.2022r dla zadania inwestycyjnego: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640Ww tym budowę ronda w 

m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI01005639 w m. Doziny – opracowanie 

dokumentacji projektowej, wykup gruntów". Wykonawca zadania: P. Andrzej 

Dusiński wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu dla przekazania kompletnej 

dokumentacji z powodu trudności w uzyskaniu decyzji administracyjnych i pozwoleń. 

18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie ustalenia planu wydatków 

niewygasających za 2021 rok w dziale 600, rozdziale 60014 § 6050 z terminem 

realizacji 30.06.2022r. dla poniższych inwestycji: 

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”; 

2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk – Szydłowo – opracowanie 

dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek”; 

3) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szempilno – Brzozowo Maje – 

Dzierzgowo – Grójec – Klewki – opracowanie dokumentacji technicznej, podział 

geodezyjny działek”; 

4) „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z droga dojazdową – 

dokumentacja techniczna”; 

5) „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 (...) – aktualizacja dokumentacji”; 

6) „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”. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zatwierdził wniosek Pana Leszka 

Ślubowskiego – Dyrektora PZD w Mławie w sprawie ustalenia planu wydatków 

niewygasających za 2021 rok w dziale 600, rozdziale 60014 § 6050 z terminem 

realizacji 30.06.2022r. dla poniższych inwestycji: 

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”. 

Wykonawca zadania: KRUSZ-BETPlus Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem o wydłużenie 

terminu z powodu konieczności przeprowadzenia procedury podziału nieruchomości. 

Planowana kwota wydatków niewygasających - zaangażowanych środków z zawartej 

umowy: 658.472,38zł w tym środki własne: 329.236,38zł, Pomoc Miasta Mława: 

329.236zł; 

2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk – Szydłowo – opracowanie 

dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek”. Wykonawca zadania: FPU 

Piotr Pakieła wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu sporządzenia dokumentacji 

projektowej z powodu trudności w uzyskaniu decyzji administracyjnych. Planowana 

kwota wydatków niewygasających - zaangażowanych środków z zawartej umowy: 

126.345,60zł w tym środki własne: 63.173,60złzł, Pomoc Gminy Szydłowo: 63.172zł; 



3) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szempilno – Brzozowo Maje – 

Dzierzgowo – Grójec – Klewki – opracowanie dokumentacji technicznej, podział 

geodezyjny działek”. Wykonawca zadania: FPU Piotr Pakieła wystąpił z wnioskiem o 

wydłużenie terminu sporządzenia dokumentacji projektowej z powodu z powodu 

trudności w uzyskaniu decyzji administracyjnych. Planowana kwota wydatków 

niewygasających - zaangażowanych środków z zawartej umowy: 179.580zł w tym 

środki własne: 89.790zł, Pomoc Gminy Dzierzgowo: 89.790zł; 

4) „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z droga dojazdową – 

dokumentacja techniczna”. Wykonawca zadania: Biuro Projektowe Jerzy Żelech 

wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu sporządzenia dokumentacji projektowej z 

powodu trudności jakie wystąpiły w uzyskaniu wymaganych uzgodnień z zarządcą 

drogi i pozwoleń. Planowa kwota wydatków niewygasających - zaangażowanych 

środków z zawartej umowy: 199.260zł w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych: l00 000,00zł, Pomoc Miasta Mława: 99.260zł; 

5) „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 (...) – aktualizacja dokumentacji”. Wykonawca zadania: Mariusz 

Nawrocki wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu sporządzenia dokumentacji z 

powodu choroby. Planowa kwota wydatków niewygasających - zaangażowanych 

środków z zawartej umowy: 65 000,00zł - środki własne Powiatu. 

6) „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”. Wykonawca zadania: STRABAG Sp. z o. o. wystąpił z wnioskiem                    

o wydłużenie terminu wykonania robót z powodu wystąpienia okoliczności 

uniemożliwiających terminowe wywiązanie się z zawartej umowy. Planowana kwota 

wydatków niewygasających z zaangażowanych środków według zawartych umów 

łącznie: 1.571.308,72zł w tym: wynagrodzenie dla wykonawcy robót Strabag Sp. z 

o.o.- 1.492.644,32zł, nadzór inwestorski Biksbit Sp. z o.o.- 10.227,20zł, badanie 

laboratoryjne próbek: 68.437,20zł. 

19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziały Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w 

sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu mławskiego 

poprzez /dotyczy zadania ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów- 

Drzazga wraz z mostem o JNI01005659 na rzece Wkra”/: 

1) zdjęcie środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  

700 000,00 zł z nakładów finansowych na rok 2021 i przeniesienie ich do nakładów 

finansowych na rok 2022 oraz zdjęcie środków własnych powiatu 100 000,00 zł, które 

pozostają w planie i zasilą wolne środki, 

2) środki z dotacji Gminy Radzanów w kwocie 200 000,00 zł jako nakłady finansowe 

na rok 2021 będą stanowiły środki niewygasające roku 2021. 

3) środki własne powiatu w nakładach finansowych na rok 2021 w kwocie 342 059,58 

zł jako wykonane w roku 2021. 

W nawiązaniu do zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów- 

Drzazga wraz z mostem o JNI01005659 na rzece Wkra” Pan Dariusz Makowski – 

Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska zwrócił się do Zarządu 

Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej powiatu mławskiego poprzez: 

1) zdjęcie środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  

700 000,00 zł z nakładów finansowych na rok 2021 i przeniesienie ich do nakładów 

finansowych na rok 2022 oraz zdjęcie środków własnych powiatu 100 000,00 zł, które 

pozostają w planie i zasilą wolne środki, 



2) środki z dotacji Gminy Radzanów w kwocie 200 000,00 zł jako nakłady finansowe 

na rok 2021 będą stanowiły środki niewygasające roku 2021. 

3) środki własne powiatu w nakładach finansowych na rok 2021 w kwocie 342 059,58 

zł jako wykonane w roku 2021. 

Powyższa zmiana związana z przedłużającą się procedurą przetargową dot. zadania 

,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz z mostem o 

JNI01005659 na rzece Wkra”, gdzie dopiero dnia 09.12.2021 r. została zawarta 

umowa z wykonawcą WAPNOPOL na roboty budowlane, a w harmonogramie 

realizacji robót nie wskazano realizacji robót do końca 2021 r. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie powyższych zmian o które 

wnioskuje Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i 

Środowiska. 

20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziały Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w 

sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej budżetu powiatu 

mławskiego poprzez / dotyczy zadania ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2375W- ul. 

Nowa w Mławie”/: 

1) zdjęcie środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 

920 000,00 zł. z nakładów finansowych na rok 2021 i kwotę 4 200 000,00 zł. z 

nakładów finansowych na rok 2022. 

2) zdjęcie środków z dotacji Miasta Mława w kwocie 840 000,00 zł z nakładów 

finansowych na rok 2021 i kwotę 900 000,00 zł z nakładów finansowych na rok 2022. 

3) środki własne powiatu w nakładach finansowych na rok 2021 pozostają w kwocie 

21 447.00 zł. Poza tym należy zdjąć środki własne powiatu w kwocie 900 000,00 zł 

z nakładów finansowych na rok 2022. 

W nawiązaniu do zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2375W- ul. Nowa w 

Mławie” Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i 

Środowiska zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej budżetu powiatu mławskiego poprzez: 

1) zdjęcie środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie               

3 920 000,00 zł. z nakładów finansowych na rok 2021 i kwotę 4 200 000,00 zł                     

z nakładów finansowych na rok 2022. 

2) zdjęcie środków z dotacji Miasta Mława w kwocie 840 000,00 zł z nakładów 

finansowych na rok 2021 i kwotę 900 000,00 zł z nakładów finansowych na rok 2022. 

3) środki własne powiatu w nakładach finansowych na rok 2021 pozostają w kwocie 

21 447.00 zł. Poza tym należy zdjąć środki własne powiatu w kwocie 900 000,00 zł 

z nakładów finansowych na rok 2022. 

Powyższa zmiana podyktowana jest tym, iż na realizację zadania ,,Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 2375W- ul. Nowa w Mławie” na złożony wniosek do Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego dnia 10.08.2020 r., powiat Mławski nie uzyskał 

dofinansowania na realizację zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie odniósł się do wniosku Pana Dariusza 

Makowskiego – Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska                        

w przedmiotowej sprawie.  

21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziały Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska               

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu mławskiego na 2021 r. poprzez 

rozszerzenie zakresu realizacji zadania i zmianę nazwy zadania na ,,Rozbudowa                  

i przebudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo - Wola Szydłowska na odcinku 

od km 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne” oraz 

przeniesienie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2022.  



Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

poinformował, że w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej, a następnie po 

podpisaniu umów z wykonawcami koszt zadania „Rozbudowa drogi powiatowej                

Nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 

4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne" wynosi 5 263 048,34 zł. Tym samym 

po przetargu powstają oszczędności w wysokości 2 036 951,66 z czego w kwocie                  

842 171,00 zł środki dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego i kwota                    

1 194 780,66 zł udział własny Powiatu Mławskiego (w tym 597 390,33 zł udział 

Gminy Stupsk). 

W związku z powyższym rozszerzenie zakresu zadania i można pokryć koszty prac na 

nowych odcinkach drogi z powstałych oszczędności, i tym samym wprowadzić 

zmianę nazwy zadania: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2326W 

Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00                         

w miejscowości Wyszyny Kościelne". 

Na powyższe Powiat Mławski uzyskał zgodę Zarządu Województwa Mazowieckiego. 

Na dzień złożenia wniosku brak zgody Wójta Gminy Stupsk . 

W związku z powyższym Pan Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa                          

i Środowiska zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na 

dokonanie zmian w budżecie powiatu mławskiego na 2021 r. poprzez rozszerzenie 

zakresu realizacji zadania i zmianę nazwy zadania na ,,Rozbudowa i przebudowa 

drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo- Wola Szydłowska na odcinku od km 

1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne” oraz przeniesienie 

zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2022. 

Nakłady finansowe na rok 2021: 

- dotacja Województwa Mazowieckiego - 3 157 829,00 zł. 

- udział własny powiatu mławskiego - 1 052 609,67 zł. 

- pomoc finansowa Gminy Stupsk - 1 052 609,67 zł. 

Łącznie nakłady 2021 - 5 263 048,34 zł. 

Nakłady finansowe na rok 2022: 

- dotacja Województwa Mazowieckiego - 842 171,00 zł 

- udział własny powiatu mławskiego - 597 390,33 zł 

- pomoc finansowa Gminy Stupsk - 597 390,33 zł. 

Łącznie nakłady 2022 - 2 036 951,66 zł. 

Razem 2021-2022 - 7 300 000,00 zł. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie powiatu 

mławskiego na 2021 r. poprzez rozszerzenie zakresu realizacji zadania i zmianę 

nazwy zadania na ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo- 

Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości 

Wyszyny Kościelne” oraz przeniesienie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2021-2022. 

22. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziały Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w 

sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu mławskiego na 2021 r. poprzez 

przeniesienie zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo- 

Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy-wykonanie dokumentacji technicznej”  do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2021-2022.  

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

poinformował, że z uwagi na to, że zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz - Pniewo - Czeruchy - wykonanie 

dokumentacji technicznej" nie zostanie zrealizowane w roku budżetowym 2021, gdyż 

Wykonawca poinformował PZD w Mławie w piśmie, że złoży dokumentację do końca 



czerwca 2022 r. Powiat Mławski dokona zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dla 

powyższego zadania w kwocie 113 750,00 zł udzielonej przez Gminę Strzegowo. Aby 

zapewnić zapewnienie finansowe zadania w 2022 r jest potrzeba przeniesienia zadania 

do WPF. Wójt Gminy Strzegowo potwierdził wprowadzenie zadania do WPF gminy.  

W związku z powyższym Pan Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i 

Środowiska zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 

zmian w budżecie powiatu mławskiego na 2021 r. poprzez przeniesienie zadania pn. 

,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy-

wykonanie dokumentacji technicznej”  do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2021-2022. 

Nakłady finansowe na rok 2021: 

- udział własny powiatu mławskiego - 0,00zł. 

- pomoc finansowa Gminy Strzegowo - 0,00 zł 

Łącznie nakłady 2021 - 0,00 zł 

Nakłady finansowe na rok 2022: 

- udział własny powiatu mławskiego - 113 750,00 zł. 

- pomoc finansowa Gminy Strzegowo - 113 750,00 zł. 

Łącznie nakłady 2022 - 227 500,00 zł 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Dyrektora 

Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w przedmiotowej sprawie.  

23. Informacja Wójta Gminy Stupsk w sprawie nakładów finansowych Gminy Stupsk na 

rozszerzenie zakresu realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W 

Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+4441,00 w 

miejscowości Wyszyny Kościelne”.  

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

poinformował, że Pan Jacek Świderski - Wójt Gminy Stupsk pismem z dnia 

20.12.2021 r. przekazał informację, że nakłady finansowe Gminy Stupsk na 

rozszerzenie zakresu zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo 

– Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+4441,00 w miejscowości 

Wyszyny Kościelne” na rok 2021 wyniosą 1 052 609,67 zł, natomiast na rok 2022 

wyniosą 238 956,13 zł. Razem kwota dofinansowania w latach 2021 0 2022 wynosi 

1 291 565,80 zł.  

24. 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 XXXI/219/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 

08.12.2021 r.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 

r., - Zarząd Powiatu wprowadził następujące zmiany: 

- poz. II.3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”  -  

zwiększenie zadania o kwotę: 54 236,00 zł do kwoty ogółem: 729 236,00 zł, 

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

zwiększeniu   i wynosi : 47 834 746,96 zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 791/2021. 

25. Uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie uzgodnił projekty decyzji o warunkach 

zabudowy: 

1) Burmistrza Miasta Mława – Budowa wagi samochodowej, nr ewid. działki 10-

624/16 – część Mława; 



2) Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna – Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, nr ewid. działki 151 Pepłowo. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów 

jednostek oświatowych. 

Zarząd Powiatu ustalił dodatki motywacyjne dla dyrektorów jednostek oświatowych 

w powiecie mławskim na okres od 1  stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. w 

następujących wysokościach: 

1. Jolanta Bem -   8 % 

2. Marek Kiełbiński -   10 % 

3. Maria Magdalena Kozakiewicz  -   10 % 

4. Urszula Makowska   -   10 % 

5. Stanisław Matyjasik -   10 % 

6. Izabela Wiśniewska -   8 % 

7. Stefan Wojnarowski -   10 % 

8. Ewa Wojtala -   8 %     

9. Aneta Zawadzka -   10 % 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 792/2021. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli na 

które dofinansowanie jest przyznawane w 2021roku.  

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

względu na złożone wnioski przez dyrektorów szkół dotyczące zmiany w planie 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Uchwale Nr 573/2021 

Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 28 stycznia 2021r. należy dodać nowy kierunek 

studiów podyplomowych, na który może zostać przyznane dofinansowanie oraz 

wprowadzić zmiany w planie zmieniając załącznik. Dyrektorzy szkół w uzasadnieniu 

wskazują zmiany, które nastąpiły w ciągu  roku szkolnego w jednostkach, dotyczące 

podjęcia przez nauczycieli studiów podyplomowych.                    

W Zespole Szkół nr 1 środki przeznaczone na czesne dla nauczycieli nie zostały 

wykorzystane w całości ze względu na sfinansowanie studiów podyplomowych w 

ramach  realizowanego projektu unijnego pn.” Zawód drogą do sukcesu. Wsparcie 

uczniów i nauczycieli szkół prowadzonych kształcenie zawodowe z Powiatu 

Mławskiego”. Niewykorzystane środki wyodrębnione na czesne zostały przesunięte 

na szkolenia kadry pedagogicznej.  

W Zespole Szkół nr 2 zaistniała potrzeba podjęcia przez nauczycieli studiów 

podyplomowych na kierunku „nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach 

kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali”.  Natomiast w  I 

Liceum Ogólnokształcącym  potrzeba dofinansowania wynika z podjęcia przez 

nauczyciela studiów podyplomowych na kierunku wychowanie do życia w rodzinie. ` 

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością podnoszenia kwalifikacji kadry 

pedagogicznej oraz nabywaniem nowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkół. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 793/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz 

specjalności i formy kształcenia nauczycieli na które dofinansowanie jest 

przyznawane w 2021roku. 

28. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 

przeznaczenie środków finansowych w kwocie 17 402,00 zł pozostałych po 



wykonanym remoncie dachu z blachy trapezowej, na remont mieszkania nr 4                        

w budynku mieszkalnym przy ul. Wyspiańskiego 6.  

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia przypomniała, że w 

wyniku zapytania ofertowego, dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego pn. 

„Remont pokrycia dachowego w I LO w Mławie” wybrano Wykonawcę, który 

zrealizował zamówienie w kwocie 101 598 zł. Środki przeznaczone na ten cel                       

w planie finansowym to 119 000 zł. W związku z tym po zakończeniu i rozliczeniu 

remontu pozostanie kwota w wys. 17 402,00 zł., którą Pan Marek Kiełbiński – 

Dyrektor I LO w Mławie chciałby przeznaczyć na remont mieszkania nr 4 w budynku 

mieszkalnym przy ul. Wyspiańskiego 6. Celem remontu jest przywrócenie do stanu 

używalności łazienki oraz pozostałych pomieszczeń i następnie przekazanie 

mieszkania do wynajmu.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za przeznaczeniem środków 

finansowych w kwocie 17 402,00 zł pozostałych po wykonanym remoncie dachu                     

z blachy trapezowej, na remont mieszkania nr 4 w budynku mieszkalnym przy                     

ul. Wyspiańskiego 6. 

29. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 

bezpłatne użyczenie sali gimnastycznej w celu organizacji Koncertu Noworocznego     

w dniu 04.02.2022r. (związku z prośbą Burmistrza Miasta Mława). 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za bezpłatnym użyczeniem sali 

gimnastycznej w celu organizacji Koncertu Noworocznego w dniu 04.02.2022r. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu                        

w 2022 roku. 

Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych                      

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku, 

podejmując uchwałę Nr 794/2021. 

Konkurs ma na celu wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań 

publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno – fizycznego powiatu mławskiego, 

zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców Powiatu Mławskiego, promowania 

zdrowego stylu życia, przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewniania edukacji 

zdrowotnej przede wszystkim dzieci  i młodzieży, tworzenia warunków do aktywnego 

spędzania czasu wolnego. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej 

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 

roku. 

Zarząd Powiatu ogłosił nabór dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej 

reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania 

ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego                        

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku, 

podejmując uchwałę Nr 795/2021. 

32. Sprawy różne. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że w dniu               

16 grudnia 2021 roku do Starostwa Powiatowego wpłynęła petycja podpisana 

imiennie przez pracowników Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego                      

w sprawie zapewnienia 20% podwyżki wynagrodzenia w budżecie powiatu 



mławskiego. Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, której 

obrady odbędą się w dniu 11.01.2022r. 

Przypomniał, że w projekcie budżetu powiatu mławskiego na 2022 rok                                     

w samorządowych jednostkach organizacyjnych powiatu (bez jednostek oświatowych) 

określono limit wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługi w 

oparciu o wynagrodzenia brutto pracowników na dzień 1 stycznia 2022 r. 

powiększone o wskaźnik wzrostu 7,5% i skorygowany o skutek stanowiący kwotę 

wyrównania wynagrodzenia brutto do poziomu wynagrodzenia minimalnego. 

Limit podwyżek ustalono dla każdej jednostki odrębnie i obejmuje on pracowników w 

jednostkach organizacyjnych powiatu z wyjątkiem Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej, Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Środowiskowego Domu 

Samopomocy, w których wzrostu wynagrodzenia dokonuje się w oparciu o decyzje 

jednostek nadrzędnych. 

Ponadto oznajmił, że zlecił audytorowi Panu Adamowi Beli przeprowadzenie oceny 

obciążenia stanowisk w Starostwie Powiatowym w Mławie – rok bazowy 2021.  

Pani Jolanta Karpińska – Członek Zarządu zapoznała Zarząd Powiatu z treścią pisma, 

które otrzymała w sprawie uwzględnienia w budżecie powiatu mławskiego na 2022 

rok znacznych podwyżek wynagrodzenia dla pracowników Starostwa Powiatowego            

w Mławie. Pismo zostało podpisane „Pracownicy Starostwa Powiatowego w Mławie”. 

Wnioskodawcy proszą o odczytanie przedmiotowego pisma na najbliższej Sesji Rady 

Powiatu. 

Zdaniem Pani Krystyny Zając – Członka Zarządu Powiatu biorąc pod uwagę 

obciążenie stanowisk w Starostwie Powiatowym w Mławie oraz staż pracy należy 

dokonać analizy budżetu powiatu mławskiego na 2022 rok pod kątem możliwości 

podwyższenia pracownikom wynagrodzeń.  

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował, aby Zarząd 

Powiatu po zapoznaniu się z oceną obciążenia stanowisk w Starostwie Powiatowym          

w Mławie i po przeanalizowaniu budżetu powiatu mławskiego na 2022 rok wrócił do 

tematu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie uznał propozycję Pana Przewodniczącego Zarządu 

Powiatu za słuszną.  

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto trzydzieste posiedzenie 

Zarządu Powiatu. 

 

                                                                                               Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                                Jerzy Ryszard Rakowski              

                                                                               Zbigniew Markiewicz            

                                                                               Jolanta Karpińska   

                                                                               Witold Okumski        

                                                                               Krystyna Zając      

                                         

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik do Protokołu Nr 130/2021 

z dnia 22.12.2021 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 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  

23.12.2021 r.  

 

 


