
Br. 0022.2.2022                                      

 

Protokół Nr 133/2022  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 20 stycznia 2022 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto trzydzieste 

trzecie posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego.   

Zarząd Powiatu obradował w trybie zdalnym (on-line). W posiedzeniu udział wzięli 

członkowie Zarządu Powiatu: Jerzy Rakowski, Jolanta Karpińska, Witold Okumski, 

Krystyna Zając oraz zaproszeni goście: Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu, 

Pani Edyta Wild- Sekretarz Powiatu, Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału 

Edukacji i Zdrowia, Pan Marek Kujawa – Dyrektor Wydziały Geodezji, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami, Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału 

Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska, Pani Anna Szczypińska – Dyrektor 

Powiatowego Centrum – Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie, Pani Barbara 

Brzozowska – Dyrektor ŚDS w Mławie oraz Pani Magdalena Kozakiewicz – Dyrektor 

SOSW w Mławie.   

3. Uchwalenie porządku obrad.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad zaproponowany przez 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu.  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 132/2022 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 14.01.2022 r.   

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2022 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 811/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Mławskiego na 2022 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji                          

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

rok 2022. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 812/2022 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji  o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2022. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Mławie. 

Pani Anna Szczypińska – Dyrektor Powiatowego Centrum Opiekuńczo – 

Mieszkalnego w Mławie przedstawiła Regulamin Organizacyjny Powiatowego 

Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego.   

Zarząd Powiatu w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę Nr 813/2022.  

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ŚDS w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na udział 

w ogłoszonym przez PFRON „Programie wyrównywania różnic między regionami 

III”. 

Pani Barbara Brzozowska- Dyrektor ŚDS w Mławie zwróciła się z prośbą do Zarządu 

Powiatu o wyrażenie zgody na udział w ogłoszonym przez PFRON ,,Programie 

wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r. w obszarze D- likwidacja 

barier transportowych. Dzięki pozyskaniu środków jednostka chciałaby zrealizować 

zadanie pn. ,,Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego, przystosowanego do 

przewozu osób z niepełnosprawnością- uczestników Środowiskowego Domu 



Samopomocy w Mławie”. Samochód Volkswagen Transporter został pozyskany ze 

środków PFRON w 2012 r.  

 

W ciągu miesiąca suma przejechanych kilometrów wynosi ok. 4000. Stan licznika na 

dzień dzisiejszy to 361 648 km. W 2020 r. naprawy busa wyniosły 7 733,00 zł., 

natomiast w roku 2021 r. 11 449,59 zł.  Zatrudnienie kierowcy, zakup paliwa oraz inne 

wydatki pokrywane są z dotacji celowej uzyskanej od Wojewody Mazowieckiego.         

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie.    

9. Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOSW w Mławie w sprawie wyrażenia 

zgody na uczestnictwo w ogłoszonym przez PFRON „Programie wyrównywania 

różnic między regionami III”. 

Pani Magdalena Kozakiewicz ponownie zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na 

uczestnictwo w ogłoszonym przez PFRON ,,Programie wyrównywania różnic między 

regionami III”. Przedstawiła analizę ekonomiczną na dany rok z uwzględnieniem 

wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem samochodu (m.in. koszt kierowcy, 

ubezpieczenie samochodu, amortyzacja, przegląd, serwisowanie, zakup opon). 

Przykładowo stawka wynajmu busa u jednego z mławskich przewoźników wynosi    

2,92 zł,/km. Kwota przywozu i odwozu uczniów do placówki wyniosłaby 117 045,32 

zł rocznie. Jest także możliwość wynajmu samochodu od prywatnego przedsiębiorcy. 

Koszt to 250,00 zł dziennie z koniecznością wynajmu na 7 dni w tygodniu (placówka 

nie pracuje w weekendy), co daje 7000,00 zł miesięcznie. Dodatkowo placówka 

musiałaby pokryć koszty paliwa (28 487,00 zł) oraz koszty utrzymania kierowcy  

(½ etatu to kwota 21 672,00 zł), co rocznie stanowiłoby kwotę 131 158,80 zł. 

Utrzymanie nowego samochodu (w tym badania techniczne, zakup nowych opon, 

ubezpieczenie, etat kierowcy) to 57 758,80 zł rocznie, co stanowi 4 813,23 zł. 

miesięcznie.       

Po dyskusji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie.    

10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Mławski w 2021 roku.  

Zarząd Powiatu zapoznał się i wydał pozytywną opinię do Sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021, które 

będzie przedmiotem obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Mławskiego. 

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie w sprawie przyznania 

dodatkowych środków finansowych w kwocie 18 000,00 zł na wymianę i naprawę 

oświetlenia w związku z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Mławie z dnia 04.XI.2021 r. 

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

Mariola Makowska - Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu                 

z prośbą o przyznanie środków finansowych w kwocie 18 000,00 zł na wymianę i 

naprawę oświetlenia w 11 salach lekcyjnych i korytarzu zgodnie z zaleceniami 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie. Zalecenie należy 

wykonać do końca sierpnia 2022 r.  

Pan Witold Okumski- Członek Zarządu uważa, że bardziej ekonomiczny i korzystny  

byłby zakup plafonów niż świetlówek LED.    

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie, 

jednocześnie zobowiązał Panią Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie do przygotowania 

kalkulacji kosztów w przeliczeniu na ilość plafonów.    



12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 

otwarcie nowego kierunku – technik eksploatacji portów i terminali 333106 w 

Technikum nr 2. 

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

Aneta Zawadzka - Dyrektor ZS Nr 2 w Mławie zwróciła się z prośbą o wyrażenie 

zgody na otwarcie nowego kierunku- technik eksploatacji portów i terminali 333106 w 

Technikum nr 2. Szkoła posiada bazę dydaktyczną do nauczania tego przedmiotu a 

wszelkie drobne potrzeby będą uzupełniane na bieżąco w ramach własnego budżetu ze 

środków przeznaczonych na pomoce dydaktyczne.  Ponadto szkoła posiada 

odpowiednie warunki lokalowe i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Szkoła 

poczyniła kroki w celu nawiązania współpracy z PLL LOT, żeby zapewnić możliwość 

przyszłym uczniom odbycia praktyk zawodowych.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie ustosunkował się do wniosku Dyrektora  

ZS Nr 2 w Mławie w przedmiotowej sprawie.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

w 2022 roku. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 814/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych  z zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.  

14. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

 udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława; 

 wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, położonej w 

Mławie przy ulicy Lelewela 5. 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady 

          Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady Sesji. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji planu rzeczowo-finansowego 

bieżącego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich w 2022 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 815/2022 w sprawie przyjęcia do realizacji planu 

rzeczowo-finansowego bieżącego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich w 2022 r. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Mława w 2022 r.    

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 816/2022 w sprawie zmiany planu rzeczowo – 

finansowego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Mława w 

2022 r.    

17. Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy.  

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie uzgodnił projekt decyzji 

Burmistrza Miasta Mławy o warunkach zabudowy - Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w Mławie (Nr działki 10-60).  

18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie wprowadzenia do budżetu 

Powiatu Mławskiego na 2022 rok nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie – podziały geodezyjne 

działek i wykup gruntu” w wartości kosztorysowej 50 000,00 zł.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Dariusza Makowskiego- 

Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska, wyrażając zgodę na 

wprowadzenie do budżetu Powiatu Mławskiego na 2022 rok nowego zadania 

inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w 

Mławie – podziały geodezyjne działek i wykup gruntu” w wartości kosztorysowej 



50 000,00 zł. Źródłem sfinansowania będą środki w rozdziale 60014 par. 4270- zadanie 

,,bieżące utrzymanie dróg powiatowych”.    

19. Sprawy różne. 

Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu poinformował, że firma Revolt Energy 

S.A potwierdziła, że nie wykona zaplanowanych remontów dachów. W związku z 

powyższym zostało wystosowane pismo do firmy Revolt Energy S.A, w którym 

poinformowano, że Powiat Mławski zleci wykonanie remontu dachów innemu 

wykonawcy (wykonawcy zastępczemu) na koszt i Revolt Energy S.A. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że wszyscy pracownicy Starostwa 

Powiatowego w Mławie oraz jednostek organizacyjnych powiatu otrzymają 

zaplanowane podwyżki w wys. 7,5%.  Ponadto jeśli  uda  się pozyskać środki z 

nadwyżki budżetowej lub z wolnych środków zostaną one przeznaczone na podwyżki 

wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych Starostwa Powiatowego i jednostek 

organizacyjnych powiatu.  

W dniu wczorajszym wpłynął aneks do Porozumienia z Miastem Mława odnośnie 

utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie. Miasto Mława nie zmniejsza dotacji 

przewidzianej w budżecie jednak wskazuje zakres finansowania Mławskiej Hali 

Sportowej.   

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto trzydzieste trzecie posiedzenie 

Zarządu Powiatu.         

 
 

Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

25.01.2022 r.  

 

                                                                                               Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                                Jerzy Ryszard Rakowski                   

                                                                                Zbigniew Markiewicz        

                                                                                Jolanta Karpińska     

                                                                                Witold Okumski      

                                                                                                Krystyna Zając     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik do Protokołu Nr 133/2022 

z dnia 20.01.2022 r. 

 

 

Protokół 

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi 

na posiedzeniu w dniu 20 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      

 

 

 

 

 


