
PROTOKÓŁ NR 132/2022 
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO 

z dnia 14 stycznia 2022 r. 

1. Otwarcie posiedzenia. Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto trzydzieste 
drugie 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 Powiatu. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. Zarząd Powiatu 
jednogłośnie przyjął protokół Nr 131/2021 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 30.12.2021 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania budżetu na rok 2022. Zarząd Powiatu podjął uchwałę 
Nr 803/2022 w sprawie wykonywania budżetu na rok 2022. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 579/2021 z dnia 
8.02.2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego 
w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. Zarząd Powiatu podjął uchwałę 
Nr 804/2022 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 579/2021 z dnia 8.02.2021 r. 
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie 
zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

6. Podjęcie uchwały  w sprawie upoważnienia przedstawiciela do sprawowania nadzoru merytorycznego 
w drogach przekazanych porozumieniem Miastu Mława. Zarząd Powiatu upoważnił Pana Dariusza 
Makowskiego - Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego 
w Mławie, przy udziale przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg – Piotra Kowalskiego i Dariusza Hana oraz 
przedstawiciela Starostwa Powiatowego – Jolanty Gołębiewskiej do sprawowania nadzoru merytorycznego nad 
realizacją powierzonych zadań nad drogami powiatowymi przekazanymi Miastu Mława, mocą Uchwały Nr 
XXXII/226/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie porozumienia z Miastem 
Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic miasta, podejmując uchwałę 
Nr 805/2022. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą do końca 2022 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Stupsk gruntu stanowiącego pas drogowy drogi 
powiatowej Nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na terenie Gminy Stupsk.Zarząd Powiatu oddał 
w użyczenie na okres od 14.01.2022 r. do 14.01.2025 r. Gminie Stupsk grunt stanowiący pas drogowy drogi 
powiatowej Nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska w miejscowości Wola Szydłowska działka ewidencyjna 
99/1 o powierzchni ok.40 m2 na terenie Gminy Stupsk.Użyczenie gruntu w/w drogi powiatowej nastąpi w celu 
realizacji przez Gminę Stupsk zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Kolonia”, 
polegającej na wykonaniu nawierzchni żwirowej na istniejącej nawierzchni gruntowej oraz wymianie 
zniszczonego przepustu w pasie drogowym drogi powiatowej. W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu 
podjął uchwałę Nr 806/2022. 

8. Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy.  Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie 
uzgodnił projekt decyzji Burmistrza Miasta Mława o warunkach zabudowy – Budowa budynku gospodarczego, 
nr ewid. działki 10-3637 Mława. 
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9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska o wyrażenie zgody na 
dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego. Pan Dariusz Makowski - 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska               zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego poprzez 
zwiększenie nakładów finansowych na rok 2022 o kwotę 238 956,13 zł do kwoty 1 678 517, 46 zł na zadanie 
inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na 
odcinku od km 1+ 577,00 do km 5 + 106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”. Wartość zadania na lata 
2021 – 2022 po zmianach wyniesie 6 941 565,80 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest tym, iż w dniu 
28 grudnia 2021 roku Rada Gminy Stupsk podjęła uchwałę nr XXXVII/203/2021 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Mławskiego w latach 2021 – 2022, w której Gmina Stupsk udziela dotacji celowej ze 
środków budżetu gminy w roku 2022 w kwocie 238 956,13 zł na zadanie inwestycyjne pn. „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”. Dotacja celowa Gminy Stupsk na rok 2021 wyniosła 
1 052 609,67 zł.  Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za zmianą w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Mławskiego wnioskowaną przez Pana Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska. 

10. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: ·przyjęcia Strategii Rozwoju 
Powiatu Mławskiego na lata 2021 – 2027; ·zmiany Statutu Powiatu Mławskiego. Zarząd Powiatu jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady 
XXXIII sesji. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany rejestru powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu 
Mławskiego. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 807/2022 w sprawie zmiany rejestru powiatowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Mławskiego. Zmiana podyktowana jest tym, iż z dniem 1 stycznia 2022 roku została 
utworzona nowa powiatowa jednostka organizacyjna,  działająca w formie jednostki budżetowej - Powiatowe 
Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Mławie. Siedzibą Centrum jest Mława ul. Słowackiego 16a. 

12. Zapoznanie się z uchwałą Nr 10/2022 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia                       
11 stycznia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej w przedmiocie zwiększenia w budżecie 
powiatu mławskiego środków finansowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa 
Powiatowego w Mławie. Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zapoznał Członków Zarządu 
Powiatu z treścią uchwały Nr 10/2022 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 11 stycznia 2022 roku 
w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej w przedmiocie zwiększenia w budżecie powiatu mławskiego 
środków finansowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie. 
Poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji popiera stanowisko zawarte w petycji.  Komisja uznała, 
że po sporządzonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2021 rok, biorąc pod uwagę 
wysokość wolnych środków należy przeprowadzić analizę finansową pod kątem możliwości przyznania 
podwyżki wynagrodzeń dla samorządowych pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Mławie 
i jednostkach organizacyjnych powiatu mławskiego. Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu oznajmiła, że 
pracownicy Wydziału Finansowo-Budżetowego Starostwa Powiatowego w Mławie stoją na stanowisku, aby 
ewentualne podwyżki wynagrodzeń pracowników zarabiających powyżej poziomu minimalnego 
wynagrodzenia  były naliczane kwotowo w równych wysokościach.   Zarząd Powiatu uznał, że należy 
zastanowić się nad zasadą i mechanizmem naliczania ewentualnej podwyżki wynagrodzeń. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji na ucznia szkoły publicznej i niepublicznej, 
w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dla szkół niepublicznych, 
w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki w roku budżetowym 2022 w Powiecie Mławskim. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 808/2022 w sprawie określenia wysokości dotacji na ucznia szkoły 
publicznej i niepublicznej, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dla 
szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki w roku budżetowym 
2022 w Powiecie Mławskim. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku. Zarząd 
Powiatu powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku 
w następującym składzie: 

1) Edyta Wild – Sekretarz Powiatu Mławskiego 

2) Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, 
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3) Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu 

4) Beata Chocholska – Inspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia. Na Przewodniczącego Komisji 
Konkursowej powołał Witolda Okumskiego – Członka Zarządu Powiatu. W przedmiotowej sprawie Zarząd 
Powiatu podjął uchwałę Nr 809/2022. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin 
„Za życiem” na lata 2022-2026. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Mławskiego do 
realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin  „Za życiem” na lata 2022-2026. W ramach programu 
Wnioskodawcą jest Powiat Mławski a placówkami realizującymi są: ·działanie 1.5. „Pomoc uczennicom 
w ciąży” - Bursa Szkolna ul. J. Lelewela 5,                       06-500 Mława,  ·działanie 2.4. „ Wieloaspektowa 
i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole 
oraz jego rodzinie”-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Mławie ul. J. Słowackiego 
16, 06-500 Mława. W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 810/2022. 

16. Ponowne 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. Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 
poinformowała, że Pan Wilhelm Taraszkiewicz – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. A. 
Krzanowskiego w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o udzielenie pomocy w zakupie nagród 
oraz objęcia przez Starostę Mławskiego Patronatem imprez muzycznych organizowanych w 2022 roku: 

- XXV Mławski festiwal Muzyki Akordeonowej (27-29 stycznia 2022 roku) 

- X Ogólnopolski Konkurs Wokalny im Zdzisława Skwary (20-23 kwietnia 2022 roku) 

- XXVI Przegląd Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia (2 czerwca 2022 roku) 

- XXV Przegląd Uczniów Klas Skrzypiec Szkół Muzycznych I stopnia (3 czerwca 2022 roku). Zarząd 
Powiatu jednogłośnie postanowił wesprzeć organizację w/w imprez muzycznych. Na powyższy cel 
przeznaczył kwotę w wys. 4 000,00 zł. Źródłem pokrycia będą środki oświatowe – kultura. 

17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOSW w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo 
w ogłoszonym przez PFRON „Programie wyrównywania różnic między regionami III”. Pani Bożena Tomkiel - 
Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że Pani Maria Magdalena Kozakiewicz - Dyrektor 
SOSW w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na uczestnictwo w ogłoszonym 
przez PFRON „Programie wyrównywania różnic między regionami III”. Dzięki pozyskaniu środków z PFRON 
Ośrodek planuje zrealizować zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego, 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie". Pozyskanie nowego środka transportu wyrówna szanse 
niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych na terenie wiejskim w zakresie przemieszczania się. Umożliwi 
łatwiejszy dostęp do szkoły, rehabilitacji oraz zajęć rekreacyjnych, czy zawodów sportowych.  Pozyskany 
w ramach środków PFRON w 2012r. obecny samochód jest zamortyzowany. Wymaga ciągłych napraw. Stan 
licznika na dzień dzisiejszy to 410 000 km. W ciągu miesiąca samochód pokonuje trasę w odległości od 
4000 km - 6000 km przewożąc uczniów z czterech gmin. Zarząd Powiatu zobowiązał Panią Marię Magdalenę 
Kozakiewicz - Dyrektora SOSW w Mławie do przygotowania i przedstawienia na jednym z kolejnych swoich 
posiedzeń analizy ekonomicznej na dany rok z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych 
z utrzymaniem samochodu (kosz kierowcy, ubezpieczenie samochodu, amortyzacja, przegląd, serwisowanie, 
zakup opon itp.). Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił decyzję w przedmiotowej sprawie podjąć w terminie 
późniejszym, po zapoznaniu się z analizą ekonomiczną dot. utrzymania samochodu. 

18. Sprawy różne. Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował kierunek 
działania w zakresie wykonania montażu instalacji fotowoltaicznych. Poinformował, że Revolt Energy S.A. 
w e-mailach z dnia 3.01.2022 r, 5.01.2022 r.. i 14.01.2022 r., stanowczo odmawiając remontu dachów (w 
ramach ich przygotowania pod montaż instalacji fotowoltaicznych) realizuje zamówienie w sposób sprzeczny 
z zapisami Umowy nr 1RŚ.273.1.2021 z dnia 22.07.2021 r. oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia. Powiat 
Mławski będzie szedł w kierunku wezwania Rewolt Energy S.A. do kompleksowego przygotowania dachów 
pod montaż instalacji fotowoltaicznych,  w tym remontu i konserwację dachów, w terminie do dnia 28 lutego 
2022 r., na niżej wymienionych budynkach: 

1) Zespole Szkół Nr 1 - ul. Zuzanny Morawskiej 29 w Mławie; 

2) Zespole Szkół Nr 3 - ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 33 w Mławie w Mławie; 

3) Zespole Szkół Nr 4 - ul. Warszawska 44A w Mławie; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 02321C42-571D-4447-A05E-68894DC93AB0. Podpisany Strona 3



4) Liceum Ogólnokształcącym - ul. Stanisława Wyspiańskiego 1 w Mławie. Po bezskutecznym upływie wyżej 
wyznaczonego terminu, Powiat Mławski zleci wykonanie remontu dachów innemu wykonawcy 
(wykonawcy zastępczemu) w trybie przetargu nieograniczonego, z terminem wykonania do dnia 
15.04.2022 r., na koszt i niebezpieczeństwo Revolt Energy S.A. Po realizacji remontów dachów przez 
wykonawcę zastępczego, w dniu 19 kwietnia 2022 r. wyremontowane dachy na wyżej wymienionych 
szkołach zostaną postawione przez Powiat Mławski do dyspozycji Revolt Energy S.A. w celu wykonania 
montażu instalacji fotowoltaicznych. W przypadku wykonania zastępczego remontu dachów, Revolt 
Energy S.A. tak powinna zorganizować harmonogram swoich prac, aby zrealizować cały przedmiot 
zamówienia, w tym montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach w/w szkół do dnia 16.05.2022 r. Powiat 
zmuszony jest do skorzystania z uprawnień jakie daje mu art. 636 §1 Kodeksu cywilnego, tj. powierzenia 
remontu dachów innemu wykonawcy - w razie nie zastosowania się Revolt Energy S.A, do wezwania. 
Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawiony kierunek działania w zakresie wykonania montażu instalacji 
fotowoltaicznych. Pismo w przedmiotowej sprawie zostanie skierowane do Revolt Energy S.A. Wobec 
zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu dziękując za udział 
w posiedzeniu zamknął sto trzydzieste drugie posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Zarząd Powiatu Mławskiego: 

Jerzy Ryszard Rakowski 
Zbigniew Markiewicz 
Jolanta Karpińska 
Witold Okumski 
Krystyna Zając 
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Załącznik do protokołu Nr 132/2022 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 14 stycznia 2022 r. 

Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2022 roku 

Uchwały Zarządu Powiatu objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

 

Zarząd Powiatu Mławskiego: 

Jerzy Ryszard Rakowski 
Zbigniew Markiewicz 
Jolanta Karpińska 
Witold Okumski 
Krystyna Zając 
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