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Protokół Nr 135/2022  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 2 lutego 2022 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto trzydzieste piąte 

posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego.   

Zarząd Powiatu obradował w trybie zdalnym – online. 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 Katarzyna Miłobędzka – Z-ca Dyrektora 

Wydziału Edukacji i Zdrowia, Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału 

Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska. 

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 134/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 27.01.2022 r.  

4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;   

 zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022; 

 złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2370W  (ul. Kościuszki) wraz z rozbudową 

drogi powiatowej nr 2369W (ul. Graniczna, ul. Brukowa) w Mławie” ze 

środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych; 

 złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji 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” ze środków Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; 

 złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do 

węzła Mława Północ” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych; 

 złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk” ze środków 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 

„Edycja Trzecia – PGR”. 

Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu przedstawiła projekty uchwał Rady 

Powiatu Mławskiego w sprawie: 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;   

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy: 

1. zmiany limitów nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków 

na lata 2021 – 2022 przedstawione w załączniku nr 2 do WPF polegające na: 



1) wprowadzeniu zmiany limitu wydatków na zadaniu wieloletnim 2021-2022 

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" w wysokości 238.956,13 zł z tytułu pomocy finansowej z 

Gminy Stupsk. Limit wydatków na lata 2021 - 2022 po zmianach wynosi 

6.941.565,80 zł. 

2) wprowadzeniu zmiany limitu wydatków na zadaniu wieloletnim 2020-2022 

pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach 

wiejskich powiatu mławskiego" w wysokości 78.001,12 zł. 

Zmiany związane są z wprowadzeniem po stronie dochodów i wydatków 

powiatu środków z udziałem europejskim i budżetu państwa w wysokości 

łącznie 49.851,12 zł przeznaczonych w roku 2022 do finansowania projektu 

oraz wprowadzeniem do projektu budżetu wydatków w wysokości 28.150,00 

zł, które w roku 2021 nie zostały zrealizowane a zostały przeznaczone do 

sfinansowania wydatków roku 2022 (art. 217 . ust. 2, pkt. 8 ustawy o finansach 

publicznych). 

 zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022. 

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 298.059,25 zł, w tym 

dochody bieżące zwiększają się o 59.103,12 zł i dochody majątkowe 

zwiększają się o kwotę 238.956,13 zł. Zmiany następują w oparciu o 

następujące wnioski: 

1. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie 

zwiększenia dochodów  z porozumienia z Powiatem Działdowskim na 

utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 9.252,00 zł. Po 

stronie wydatków dokonuje się zwiększenia środków z w/w porozumienia w 

planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, 

zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie 

zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 238.956,13 zł z tytułu 

pomocy finansowej z Gminy Stupsk na 2022 rok 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”. Wartość zadania na lata 2021 – 2022 po zmianach 

wynosi 6.941.565,80 zł. 

3. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia przychodów w 

wysokości 28.150,00 zł wynikających z rozliczenia środków określonych w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu finansowanego ze środków 

europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego projektu 

konkursowego pn.: Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie 

w gminach wiejskich powiatu mławskiego w 2021 r, zgodnie z art. 217 ust 2 

pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższa kwota wpłynęła do budżetu w 

2021 roku i nie została wykorzystana. Ponadto zwiększa się dochody i wydatki 

w wysokości 49.851,12 zł, planowane do realizacji w roku 2022 r. Łączny plan 

projektu pozostaje na nie zmienionym poziomie. 

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 490.395,33 zł i zmniejsza 

się o kwotę 163.561,08 zł (per saldo +326.834,25 zł), w tym wydatki bieżące 

zwiększają się o kwotę 37.878,12 zł (per saldo), wydatki majątkowe 

zwiększają się o kwotę 288.956,13 zł. Zmiany następują w oparciu                            

o następujące wnioski: 



1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie wprowadzenia 

nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie – podział geodezyjny działek i wykup 

gruntu” w wysokości 50.000,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte z 

bieżącego utrzymania dróg powiatowych. 

2. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia 

środków do rozdziału 75095 w wysokości 5.060,00 zł dotyczących usług za 

tłumaczenia, zgodnie ze zmianą klasyfikacji (SMUP). 

3. Wniosek w sprawie przesunięcia środków w planie finansowym Zespołu 

Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 33.388,00 zł w projekcie pn.: „Zawód 

drogą do sukcesu!”, dotyczących wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze 

zmianą klasyfikacji budżetowej. 

4. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w 

wysokości 19.250,00 zł na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów, 

zgodnie z zawartymi porozumieniami z Powiatem Płońskim i Żuromińskim 

oraz przesunięcie środków dla Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w kwocie 

3.850,00 zł na kursy zawodowe przeprowadzane w formie usługi. 

5. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia 

wydatków w wysokości 625,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższa kwota 

wpłynęła do budżetu w 2021 r. 

6. Wniosek Bursy Szkolnej w sprawie przesunięcia środków w wysokości 

1.953,00 zł w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłacenie 

podatku od nieruchomości. 

7. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie 

zwiększenia wydatków w wysokości 50.060,08 zł w związku z porozumieniem 

z Powiatem Sokołowskim na utrzymanie dzieci znajdujących się w rodzinie 

zastępczej. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z rozdziału 85508. 

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

przedstawił projekty uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

 złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2370W  (ul. Kościuszki) wraz z rozbudową 

drogi powiatowej nr 2369W (ul. Graniczna, ul. Brukowa) w Mławie” ze 

środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych.  

Roboty przy rozbudowie dróg będą polegały na  wykonaniu robót 

rozbiórkowych, wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu elementów 

odwodnienia i wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonanie nowej 

nawierzchni wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia, 

parkingów, zjazdów i skrzyżowań. Przedmiotowe drogi powiatowe stanowią 

połączenie z dzielnicą przemysłową - największą dzielnicą Mławy. 

Planowany koszt zadania 27 000 000,00 zł. Powiat Mławski planuje 

wnioskować o dofinansowanie zadania na kwotę 25 650 000,00 zł, przy 

udziale własnym 1 350 000,00 zł. 

 złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji 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” ze środków Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.  

Planowany do wykonania w ramach zadania będzie odcinek drogi w obszarze 

zbudowanym w m. Doziny wraz przebudową istniejącego obiektu mostowego 

na rzece Sewerynce w m. Doziny. W ramach robót budowlanych planuje się 

poszerzenie drogi do 7 m, wzmocnienie jej konstrukcji i ułożenie nowej 

nawierzchni, zwiększając parametry drogi do klasy G. Ponadto planuje się 

wykonać obustronne chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni, dwie zatoki 

autobusowe, parkingi, odwodnienie, uzupełnienie oświetlenia, wykonanie 

przejść dla pieszych wraz z oświetleniem. Planowany koszt inwestycji – 15 

000 000,00 zł. Powiat Mławski planuje wnioskować o dofinansowanie zadania 

na kwotę  14 250 000,00 zł, przy udziale własnym – 750 000,00 zł. Planowany 

okres realizacji – lata 2022 – 2023. 

 złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do 

węzła Mława Północ” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych.  

W ramach przebudowy planuje się wykonanie nowej nawierzchni drogi, w 

miejscowości Kuklin wykonanie obustronnych lub jednostronnych chodników 

dla pieszych, oświetlenia ulicznego, przejść dla pieszych, zatok autobusowych 

lub peronów przystankowych oraz budowę systemu odwodnienia w postaci 

sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto przewiduje się przebudowę istniejących 

przepustów, rowów drogowych, skrzyżowań, zjazdów oraz kolizji z istniejącą 

infrastrukturą techniczną. Planowany koszt zadania 5 300 000,00 zł. Powiat 

Mławski planuje wnioskować o dofinansowanie zadania na kwotę  5 000 

000,00 zł, przy udziale własnym 300 000,00 zł. 

 złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk” ze środków 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 

„Edycja Trzecia – PGR”.  

Początek odcinka planowanego do rozbudowy to koniec zjazdu z węzła 

drogowego „Żurominek” na drodze krajowej S7 a koniec to wyjazd z obszaru 

zabudowanego miejscowości Dunaj.  W ramach rozbudowy drogi planuje się 

podniesienie jej parametrów technicznych do klasy Z poprzez jej poszerzenie,  

wzmocnienie jej konstrukcji, wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki SMA, 

wykonanie obustronnych chodników, obustronnych poboczy oraz 

obustronnych rowów drogowych z przepustami. Ponadto planuje się dwie 

zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi a na wlocie do miejscowości 

Dunaj w celu spowolnienia i uspokojenia ruchu planuje się wyspę środkową. 

Planowany koszt zadania 6 000 000,00 zł. Powiat Mławski planuje 

wnioskować o dofinansowanie zadania na kwotę 5 880 000,00 zł, przy udziale 

własnym 120 000,00 zł. Wniosek składany w ramach Edycji III PGR 

Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady 

Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXIII Sesji. 

5. Podjęcie w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania                                         

i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. „Budowa sali 

gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie, przy ul. Warszawskiej 44a ”. 

Zarząd Powiatu powołał Komisję Przetargową do przygotowania i prowadzenia 

postępowania w trybie podstawowym na zadanie pn.” Budowa sali gimnastycznej 



przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie, przy ul. Warszawskiej 44a” w następującym 

składzie: 

1. Edyta Wild - Przewodnicząca Komisji 

2. Dariusz Makowski - Członek Komisji 

3. Beata Curyło Smolińska - Członek Komisji 

4. Jolanta Gołębiewska - Sekretarz Komisji 

podejmując uchwałę Nr 818/2022.  

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym                                       

i merytorycznym jest Dyrektor Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska. 

6. Informacja Dyrektora ZOW w Mławie w sprawie awarii instalacji elektrycznej                       

w budynku przy ul. Słowackiego 18 w Mławie.  

Pani Joanna Tańska – Dyrektor ZOW w Mławie poinformowała, że w budynku przy 

ul. Słowackiego 18, stanowiącego własność powiatu mławskiego na klatce schodowej 

od strony zachodniej w grudniu 2021 roku doszło do awarii instalacji elektrycznej 

wewnętrznej linii zasilającej. Instalacja była w złym stanie technicznym i nie 

nadawała się do naprawy. W związku z tym została wymieniona wewnętrzna linia 

zasilająca na odcinku pomiędzy zasilaniem zewnętrznym a licznikami opomiarowania 

z poszczególnych mieszkań lokatorskich.  

W trakcie włączenia liczników do nowej linii zasilającej okazało się, że instalacja za 

licznikami lokatorów jest też w złym stanie technicznym i należy ją wymienić.  

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie nie dysponuje środkami finansowymi 

wystarczającymi na wymianę instalacji elektrycznej w budynku. 

Pani Dyrektor ZOW w Mławie zwróciła uwagę, że pozostałe instalacje wodno-

kanalizacyjne również wymagają przeprowadzenia remontu. W związku z powyższym 

należy się zastanowić czy warto inwestować tak duże pieniądze w remont starego 

budynku.  

Pan Witold Okmuski – Członek Zarządu uważa, że należy rozważyć możliwość 

sprzedaży lokali mieszkalnych lub sprzedaży budynku i znalezienia lokali zastępczych 

dla lokatorów. 

Pani Joanna Tańska – Dyrektor ZOW w Mławie stwierdziła, że obecnie w budynku 

przy ul. Słowackiego 18 mieszka 17 rodzin. Próba sprzedaży lokali mieszkalnych 

podejmowana była wielokrotnie. Część lokatorów nie jest zainteresowana wykupem 

mieszkań.  

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu uważa, że należy wyjaśnić jaka jest 

procedura w przypadku stwierdzenia przez Powiatowy Nadzór Budowlany, że obiekt 

nie nadaje się do dalszego użytkowania.  

Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu odnosząc się do wypowiedzi 

swojego przedmówcy oznajmił, że temat zostanie omówiony z radcą                          

prawnym i przedstawiony na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.                                

Zwracając się do Pani Joanny Tańskiej - Dyrektora ZOW w Mławie oznajmił, że 

należy zastanowić się i przeanalizować jakie remonty są konieczne do 

przeprowadzenia w celu bezpiecznego zapewnienia użytkowania obiektu.  Należy je 

rozłożyć w czasie i sukcesywnie przeprowadzać. 

7. Sprawy różne. 

Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Sąd 

Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń w dniu 17 stycznia 2002 roku 

wydał wyrok w sprawie sprawy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Mławie przeciwko ZUS Oddział w Płocku. Zobowiązał ZUS do zwrotu na rzecz 

SOSW w Mławie nienależnie opłaconych składek na fundusz emerytur pomostowych. 



Następnie Przewodniczący Zarządu Powiatu odniósł się do pandemii koronawirusa, 

która w Polsce dramatycznie przyspieszyła. Nie przekłada się to jednak na liczbę  

osób hospitalizowanych z powodu Covid-19 w SPZOZ w Mławie. W mławskim 

szpitalu  obecnie przebywa 17 pacjentów zakażonych tą chorobą. Brak jest pacjentów 

leżących pod respiratorem i tlenem. Pomimo wysokiego czynnika zakażeń, jakie 

powoduje omikron, choroba nim wywołana przebiega łagodniej i w mniejszym 

stopniu wymaga hospitalizacji. 

Pan Witold Okmuski – Członek Zarządu zwracając się do Pani Elżbiety Kowalskiej - 

Skarbnika Powiatu poprosił o przygotowanie na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu 

Powiatu informacji na temat dochodów własnych (PIT, CIT) z wyszczególnieniem 

kwoty i przeznaczenia.  

Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu przypomniała, że przy opracowaniu 

projektu budżetu powiatu mławskiego szczegółowo przedstawia i przekazuje 

Członkom Zarządu Powiatu arkusz i z informacjami o które Pan Witold Okumski – 

Członek Zarządu prosi. Zobowiązała się ponownie przedmiotowy materiał udostępnić 

wszystkim Członkom Zarządu Powiatu. 

Pan Witold Okmuski – Członek Zarządu poprosił o przygotowanie informacji na 

temat zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach 

jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego”, w której będą zawarte odpowiedzi 

na pytania: 

- kto opracował Specyfikację Warunków Zamówienia ? 

- do kiedy powiat jest związany umową z Wykonawcą, który w trybie przetargu 

nieograniczonego został wyłoniony na realizację w/w zadania ? 

Ponadto zwrócił się z prośbą o przygotowanie szczegółowej informacji (raportu) na 

temat wykonania przedmiotowej umowy.   

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto trzydzieste piąte posiedzenie 

Zarządu Powiatu. 

 

 

                                                                                               Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                                Jerzy Ryszard Rakowski                   

                                                                               Zbigniew Markiewicz             

                                                                               Jolanta Karpińska    

                                                                               Witold Okumski        

                                                                               Krystyna Zając         

                                         

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 134/2022 

z dnia 02.02.2022 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2022 roku 

 

Uchwała Zarządu Powiatu objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie. 

 

 

                                                             Zarząd Powiatu Mławskiego: 

 

                                                                   Jerzy Ryszard Rakowski  

                                                               Zbigniew Markiewicz    

                                                         Jolanta Karpińska     

                                                       Witold Okumski    

                                                     Krystyna Zając     

 

 

          Sporządziła: 

Joanna Marcinkowska  

03.02.2022 r.  

 

 


