
Br. 0022.38.2021                                      

 

Protokół Nr 131/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 30 grudnia 2021 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto trzydzieste 

pierwsze 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 3 dodatkowych punktów: 

8.Podjęcie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia  na stanowisku Kierownika Powiatowego 

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego  w Mławie. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi 

Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego  w Mławie. 

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 130/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 22.12.2021 r.  

4. 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 796/2021 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2021. 

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

powiatu mławskiego na rok 2021. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 797/2021 w sprawie zmiany harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2021. 

6. 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 XXXII/228/2021 Rady Powiatu Mławskiego  

z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 

2021 r. – Zarząd Powiatu Mławskiego wprowadził następujące zmiany: 

- poz. I. „Zarządzanie siecią drogową – wydatki administracyjne” zwiększenie                      

o kwotę: 13 600,00 zł do kwoty: 494 194,00 zł, 

- poz. II.2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - 

wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek, proces budowlany” 

zmniejszenie zadania o kwotę: 4 760 000,00 zł do kwoty ogółem: 21 447,00 zł, 

- poz.II.5. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z 

mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra - wykonanie dokumentacji technicznej, 



podział geodezyjny działek, proces budowlany” zmniejszenie zadania o kwotę: 800 

000,00 zł do kwoty ogółem:  542 059,58zł, 

- poz.II.14. „Budowa mostu ma rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - 

dokumentacja Techniczna” zmniejszenie zadania o kwotę: 100 000,00 zł do kwoty 

ogółem: 100 000,00 zł, 

- poz. II.15.  „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo -Wola Szydłowska 

na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne” 

zmniejszenie zadania o kwotę 7 300 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.   

-  poz. II.17. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz –

Pniewo – Czeruchy-wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny 

działek” zmniejszenie zadania inwestycyjnego o kwotę: 364 399,00 zł do kwoty: 0,00 

zł, 

- w poz. II.19. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą:  „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” wartość 

zadania wynosi: 5 263 048,34 zł, 

- poz. III. „Bieżące utrzymanie dróg” zmniejszenie o kwotę: 51 000,00 zł do kwoty:               

1 549 921,00 zł  

- poz. V. „Zimowe utrzymanie dróg” zwiększenie o kwotę: 51 000,00 zł do kwoty:               

1 077 348,00 zł. 

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

zmniejszeniu   i wynosi : 39 786 996,30 zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 798/2021. 

7. Podjęcie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu. 

Pan Marek Kujawa – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami poinformował, że dnia 30 grudnia 2021 roku Pani Dyrektor 

Zespołu Szkół nr 1 w Mławie oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Mławie 

zwrócili się z wnioskiem do Zarządu Powiatu Mławskiego o wydanie decyzji                        

o wygaśnięciu w części trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół nr 1 

w Mławie i Zespołu Szkół nr 2 w Mławie po 1/2 części – decyzją Zarządu Powiatu 

Mławskiego z dnia 25 stycznia 2011 roku, znak sprawy: G.7002-4/3/11.  

Wygaśnięcie dotyczyć ma części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Mławskiego  położonej w Mławie przy ul. Słowackiego 16A, oznaczonej jako działki 

o numerach: 4008/5, 4008/6 i 4008/10 (w granicach oznaczonych na mapie, 

stanowiącej załącznik do wniosku), ze względu na jej zbędność do prowadzenia 

dalszej działalności statutowej. Zbędność potwierdza realizacja zabudowy 

wnioskowanej części nieruchomości przez Powiat Mławski na potrzeby Powiatowego 

Centrum Opiekuńczo–Mieszkalnego w Mławie.  

Wnioskiem z dnia 30 grudnia 2021 roku pełnomocnik Zarządu Powiatu Mławskiego 

w sprawie powstania Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie 

zwróciła się do Zarządu Powiatu Mławskiego o ustanowienie z dniem 1 stycznia 2022 

roku trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w 

Mławie, jednostki budżetowej Powiatu Mławskiego, na czas nieoznaczony, części 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, położonej w Mławie przy 

ulicy Słowackiego 16A, stanowiącej części działek gruntu oznaczonych numerami: 

4008/5, 4008/6, 4008/10, 4013/7 i 4013/9 o łącznej powierzchni 1101 m
2
. 

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie orzekł: 

1) o wygaśnięciu z dniem 31 grudnia 2021 roku trwałego zarządu przysługującego po 

1/2 części Zespołowi Szkół nr 1 w Mławie i Zespołowi Szkół nr 2 w Mławie                         

w części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, położonej                



w Mławie, obręb 0010 Miasto Mława, oznaczonej jako działki o numerach: 

4008/5, 4008/6 i 4008/10 (w granicach oznaczonych na mapie, stanowiącej 

załącznik do decyzji), ze względu na jej zbędność do prowadzenia dalszej 

działalności statutowej. Zbędność potwierdza realizacja zabudowy wnioskowanej 

części nieruchomości przez Powiat Mławski na potrzeby Powiatowego Centrum 

Opiekuńczo–Mieszkalnego w Mławie.  

2) o ustanowieniu z dniem 1 stycznia 2022 roku na rzecz Powiatowego Centrum 

Opiekuńczo–Mieszkalnego w Mławie, powiatowej jednostki organizacyjnej 

pomocy społecznej działającej w formie jednostki budżetowej, na czas 

nieoznaczony, trwałego zarządu części nieruchomości położonej w Mławie przy 

ulicy Słowackiego 16A, obręb 0010 Miasto Mława, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działki nr nr: 4008/5, 4008/6, 4008/10 o łącznej powierzchni 1,2435 

ha, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, dla której Sąd Rejonowy w 

Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 

PL1M/00004819/4 oraz jako działki nr nr: 4013/7 i 4013/9 o łącznej powierzchni 

0,2516 ha, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, dla której Sąd Rejonowy w 

Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 

PL1M/00045958/9. 

3) Część nieruchomości będąca przedmiotem trwałego zarządu ma powierzchnię 

1101 m
2
 i została określona kolorem żółtym na mapie, stanowiącej załącznik do 

niniejszej decyzji. Część nieruchomości przekazana w trwały zarząd jest 

zagospodarowana, zabudowana jest budynkiem o powierzchni użytkowej 421,14 

m
2
 i kubaturze 1939,07 m

3
, w którym będzie miało siedzibę Powiatowe Centrum 

Opiekuńczo–Mieszkalne w Mławie wraz z pierwszym wyposażeniem.   

4) Celem oddania nieruchomości w trwały zarząd jest realizacja zadań statutowych 

Powiatowego Centrum Opiekuńczo–Mieszkalnego w Mławie, to jest świadczenie 

usług osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność 

wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych poprzez 

wsparcie, w tym: w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania 

wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, 

kompetencji poznawczych oraz społecznych.                   

5) Ustalić opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu w wysokości 0,3% ceny 

nieruchomości określonej na kwotę 2 458 716,00 zł x 0,3% = 7.376,15 zł.  

W pierwszym roku po ustanowieniu trwałego zarządu opłatę roczną uiszcza się 

najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja o oddaniu nieruchomości 

w trwały zarząd stała się ostateczna. Następne opłaty roczne należy uiszczać w 

terminie do 31 marca każdego roku, z góry, bez oddzielnych wezwań do zapłaty. 

Opłaty roczne można wpłacać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie lub na 

konto Starostwa Powiatowego w Mławie. Od nieuiszczonych w terminie opłat 

pobierane będą odsetki w wysokościach obowiązujących w danym roku. 

Wysokość opłaty rocznej może być na skutek zmiany wartości nieruchomości,  

aktualizowana nie częściej niż raz w roku. 

6)   Przekazanie nieruchomości nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego,  

      który zostanie spisany w terminie 30 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała  

      się ostateczna. 

Decyzja w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do protokołu.  

8. Podjęcie uchwały  w sprawie przekazania majątku Powiatowego Centrum 

Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie.  

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

przedstawiła treść projektu uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego w w/w sprawie.  



Wykonując postanowienia Uchwały Nr XXXII/224/2021 Rady Powiatu Mławskiego z 

dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wyposażenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo – 

Mieszkalnego w Mławie, ul. Słowackiego 16 a w majątek – Zarząd Powiatu przekazał 

mienie Powiatowemu Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnemu objęte Decyzją z dnia                          

30 grudnia 2021 roku Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie ustanowienia trwałego 

zarządu oraz protokołem zdawczo – odbiorczym oddając określone w załączniku 

niniejszej uchwały składniki majątkowe w zarząd nowo utworzonej jednostce 

budżetowej. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 799/2021. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do 

komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora 

ds. Medycznych w SPZOZ w Mławie.  

W związku z pismem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Mławie o wyznaczenie przedstawiciela podmiotu tworzącego -                 

Zarząd Powiatu wyznaczył Pana Witolda Okumskiego do prac komisji konkursowej 

przeprowadzającej konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie, podejmując 

uchwałę Nr 800/2021. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia  na stanowisku Kierownika Powiatowego 

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego  w Mławie. 

Po zasięgnięciu pozytywnej opinii Dyrektora PCPR w Mławie Zarząd Powiatu 

postanowił zatrudnić na mocy umowy o pracę Panią Annę Szczypińską  na stanowisku  

Kierownika Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Mławie z dniem                

1 stycznia 2022 roku na czas nieokreślony, podejmując uchwałę Nr 801/2021. 

Warunki wynagradzania w imieniu Zarządu Powiatu Mławskiego ustalać będzie 

odrębnie Starosta Mławski. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego 

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego  w Mławie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 802/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Kierownikowi Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego  w Mławie. 

12. Sprawy różne. 

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

poinformował, że na wspólny wniosek Powiatu Mławskiego i Spółki REVOLT 

ENERGY S.A. została sporządzona ekspertyza przez biegłego informatyka w temacie 

ustalenia dat wgrania, publikacji oraz dostępności plików na portalu 

www.bip.powiatmlawski.pl umieszczonych w ramach postępowania pn. „Dostawa i 

montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu 

Mławskiego”. Do ekspertyzy wini się ustosunkować informatycy i prawnicy 

Starostwa Powiatowego w Mławie.  

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu uważa, że po zapoznaniu się 

z opinią informatyków i prawników Starostwa Powiatowego w Mławie należy w 

przedmiotowej sprawie zorganizować spotkanie z przedstawicielami Spółki REVOLT 

ENERGY S.A. 

Ponadto w nawiązaniu do złożonej petycji pracowników Starostwa Powiatowego w 

Mławie w sprawie zwiększenia w budżecie powiatu mławskiego środków 

finansowych z przeznaczeniem na ich wynagrodzenia poinformował, że zlecił 

audytorowi Panu Adamowi Beli przeprowadzenie analizy wynagrodzeń w Starostwie 

Powiatowym w Mławie.   

Analizą objęte zostaną wynagrodzenia samorządowych pracowników zatrudnionych    

w Starostwie Powiatowym w Mławie i jednostkach organizacyjnych powiatu. 



Wszystkich pracowników trzeba traktować jednakowo i do tematu należy podejść 

całościowo. Zarząd poparł jednogłośnie propozycję Pana Przewodniczącego w 

sprawie równego potraktowania wszystkich pracowników zarówno Starostwa, jak i 

jednostek organizacyjnych w przypadku znalezienia dodatkowych środków na wzrost 

wynagrodzeń.      

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto trzydzieste pierwsze 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 

                                                                                               Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                                Jerzy Ryszard Rakowski                  

                                                                               Zbigniew Markiewicz             

                                                                               Jolanta Karpińska     

                                                                               Witold Okumski     

                                                                               Krystyna Zając         

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 131/2021 

z dnia 30.12.2021 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 30 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  

03.01.2022 r.  

 

 


