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Protokół Nr 136/2022  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 18 lutego 2022 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto trzydzieste 

szóste 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 Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału 

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

i Zdrowia, Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i 

Środowiska, Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie.  

2. Uchwalenie porządku obrad. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poprosił o wprowadzenie do  

porządku obrad dodatkowego punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

warunków zaproszenia do składania ofert na usługę bankową obsługi budżetu Powiatu 

Mławskiego i jednostek organizacyjnych powiatu oraz powołania komisji 

przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad zaproponowany przez 

Przewodniczącego Zarządu wraz ze zmianą. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 135/2022 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 02.02.2022 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Powiatowemu Urzędowi Pracy                         

w Mławie na złożenie wniosku pt. „Rozwój kompetencji kluczowych sposobem na 

zrównoważony rozwój mławskiego rynku pracy” w ramach Programu ERASMUS+ 

Sektor: Edukacja dorosłych, konkurs: K122-ADU - Krótkoterminowe projekty na 

rzecz mobilności dorosłych uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych a 

także w przypadku jego zatwierdzenia, do podejmowania decyzji wiążących, 

reprezentowania, w tym do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z innymi 

niezbędnymi dokumentami oraz wykonywania pozostałych zadań związanych                          

z realizacją projektu finansowanego z  ERASMUS + . 

Pan Witolda Żerańskiego – Dyrektora PUP w Mławie przedstawił projekt uchwały               

w przedmiotowej sprawie.  

Poinformował, że efektem otrzymania wsparcia finansowego w ramach programu 

ERASMUS+ Sektor: Edukacja dorosłych, będzie nawiązanie współpracy 

międzynarodowej, poznanie jak za granicą  funkcjonują instytucje rynku pracy, 

edukacji  oraz szkoleniowe dla dorosłych, jakie są metody diagnozowania poziomu 

posiadanych kompetencji kluczowych oraz motywowania do ciągłego doskonalenia 

dorosłych. 

Pozwoli to na stworzenie nowatorskich rozwiązań, które w lepszy, bardziej efektywny 

sposób pozwolą diagnozować indywidualne potrzeby klientów Powiatowego Urzędu 

Pracy w Mławie, lepiej motywować ich do uzupełniania i nabywania nowych 

umiejętności podstawowych oraz skuteczniej poruszać się po rynku pracy.  

Na wniosek Pana Witolda Żerańskiego – Dyrektora PUP w Mławie Zarząd Powiatu 

udzielił zgodę Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mławie na złożenie wniosku pt. 



„Rozwój kompetencji kluczowych sposobem na zrównoważony rozwój mławskiego 

rynku pracy” w ramach Programu ERASMUS+ Sektor: Edukacja dorosłych, konkurs: 

K122-ADU - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych uczących się i 

kadry w sektorze edukacji dorosłych a także w przypadku jego zatwierdzenia, do 

podejmowania decyzji wiążących, reprezentowania, w tym do podpisania umowy o 

dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi dokumentami oraz wykonywania 

pozostałych zadań związanych z realizacją projektu finansowanego z  ERASMUS +. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 819/2022.          

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów                               

i wydatków budżetu na rok 2022. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 820/2022 w sprawie określenia harmonogramu 

realizacji dochodów i wydatków budżetu na rok 2022. 

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

powiatu mławskiego na rok 2022. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 821/2022 w sprawie zmiany harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2022. 

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

2022 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 822/2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2022 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów nie zmienia się i pozostaje na 

tym samym poziomie. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków pozostaje na tym samym 

poziomie i dotyczy przesunięć: 

1. W rozdziale 85295 następuje przesuniecie środków w planie finansowym 

Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie w wysokości 2.500,00 

zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Powyższe środki zostały 

przesunięte w ramach zadań bieżących ze środków własnych. 

2. W rozdziale 80115, 80117, 80120 i 80130 następuje przesuniecie środków w planie 

finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 181,00 zł, z przeznaczeniem 

na opłacenie podatku od nieruchomości. 

3. W rozdziale 80115 i 80152 następuje przesuniecie środków w planie finansowym 

Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 1.503,00 zł, z przeznaczeniem na 

wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

4. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesuniecie środków w planie 

finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 1.001,00 zł,                                    

z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości. 

5. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie 

finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 18.000,00 zł,                                   

z przeznaczeniem na wymianę oraz naprawę oświetlenia w placówce. Powyższe 

środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu. 

6. W rozdziale 85333 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 

Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 37.800,00 zł, z przeznaczeniem 

na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte 

z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse zawodowe. 

7. W rozdziale 75020 następuje przesuniecie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty i składki 

w ramach środków własnych jednostki. 



8. W rozdziale 70005 następuje przesuniecie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie w wysokości 528,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty i składki 

w ramach środków bieżących z zadań z zakresu administracji rządowej. 

9. W rozdziale 80146 następuje zwiększenie środków na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli na rok 2022 we wszystkich jednostkach oświatowych Powiatu 

Mławskiego, zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu Nr 817/2022 z dnia 27.01.2022 r. w 

sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 r. 

Środki w wysokości 147.932,00 zł zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Mławie z rozdziału 80146 na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

Dochody powiatu stanowią kwotę 102.963.679,18 zł 

Wydatki powiatu stanowią kwotę 118.699.539,76 zł 

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 15.735.860,58 zł 

Przychody budżetu stanowią kwotę 18.126.860,58 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. 

8. 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 823/2022 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2022. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych               

z realizacją przedsięwzięć. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 824/2022 w sprawie przekazania uprawnień 

kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania 

zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań                        

z tytułu umów, których realizacja w roku 2022 i w latach następnych jest niezbędna 

dla zapewnienia ciągłości działania powiatu. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 825/2022 w sprawie przekazania upoważnienia do 

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2022 i w latach 

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu. 

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

i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 826/2022 w sprawie zmiany planu finansowego 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo- finansowym robót na 

drogach powiatowych zamiejskich w 2022 r. 

W Uchwale Nr 815/2022 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 20.01.2022 r. w 

sprawie przyjęcia do realizacji planu rzeczowo – finansowego bieżącego utrzymania 

dróg powiatowych zamiejskich w 2022 r. w związku ze zmianami planu finansowego 

na podstawie Uchwały Nr XXXIII/240/2022 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 

10.02.2022 r.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 

r., - Zarząd Powiatu Mławskiego wprowadził następujące zmiany: 

 



- poz. II.9. „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” zwiększenie zadania o kwotę 238 956,13zł do kwoty ogółem:                                  

1 678 517,46zł, 

- w poz. II.12. wprowadzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi 

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

i wykup gruntu” wartość zadania: 50 000,00 zł.    

- poz. III. „Bieżące utrzymanie dróg” zmniejszenie o kwotę: 50 000,00 zł do kwoty:              

1 631 678,00 zł. 

Plan rzeczowo-finansowy robót na drogach powiatowych zamiejskich w 2022 r. ulega 

zwiększeniu i wynosi : 30 837 892,91 zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 827/2022. 

13. Zaopiniowanie zadań inwestycyjnych.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował zadania inwestycyjne na 

podstawie art. 11b, ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.               

z 2022r., poz. 176): 

1) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2310W Nowa Wieś – granica województwa 

– Grzebsk – Nowe Brzozowo”, Wnioskodawca – Biuro Projektów Drogowo–

Mostowych Tomasz Kowieszko, Gmina – Dzierzgowo i Wieczfnia Kościelna; 

2) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo 

Czeruchy Etap I od 1+134,00 do km 7+200,00”, Wnioskodawca – Zarząd 

Powiatu Mławskiego, Gmina – Strzegowo; 

3) „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”, Wnioskodawca – Zarząd Powiatu 

Mławskiego, Gmina – Szreńsk i Wiśniewo.  

14. Zapoznanie się z uchwałą Nr 65/2022 Komisji Bezpieczeństwa, Porządku 

Publicznego, Transportu i Dróg Rady Powiatu Mławskiego z dnia 8 lutego 2022 roku 

w sprawie wystąpienia do Burmistrza Miasta Mława. 

Pani Joanna Marcinkowska – Kierownik Biura Rady Powiatu zapoznała Zarząd 

Powiatu z treścią uchwały Nr 65/2022 Komisji Bezpieczeństwa, Porządku 

Publicznego, Transportu i Dróg Rady Powiatu Mławskiego z dnia 8 lutego 2022 roku. 

Poinformowała, że Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i 

Dróg wnioskuje o wystąpienie do Burmistrza Miasta Mława w sprawie wyjaśnienia 

zasadności organizacji przystanku autobusowego dla komunikacji                    

miejskiej i publicznej w obrębie centrum miasta Mława - ul. Stary Rynek.                                  

Komisja zwraca uwagę, że obecny stan zagraża bezpieczeństwu pieszych                      

i kierowców. Takie rozwiązanie w godzinach szczytu paraliżuje komunikację  w tym 

miejscu.  

Ponadto Komisja prosi o wyjaśnienie roli dworca zintegrowanego przy Al. Św. 

Wojciecha 15 w Mławie i przyczyn braku przeniesienia przystanków komunikacji 

publicznej w to miejsce.    

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu powiedział, że na posiedzeniu 

Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg w dniu 8 lutego 

2022 roku temat ten został zgłoszony przez radnego Pana Jacka Szlachtę.                                    

W wyniku dyskusji został zgłoszony wniosek komisji, sporządzony w formie uchwały 

Nr 65/2022. 

Powiedział, że z przystanku autobusowego przy ul. Stary Rynek w Mławie korzysta 

przede wszystkim młodzież dojeżdżająca do szkół oraz osoby dojeżdżające do 



zakładów pracy. Lokalizacja przystanku autobusowego w tym miejscu jest uciążliwa 

zarówno dla pieszych jak i kierowców głównie w godzinach rannych                                         

i popołudniowych. 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie stwierdził, że rozwiązanie, które 

obecnie funkcjonuje, posiadające status tymczasowości było zasadne w okresie 

likwidacji dworca autobusowego MOBILIS i w trakcie budowy dworca 

zintegrowanego przy Al. Św. Wojciecha 15. 

Problemem jest brak dużego parkingu dla osób przyjeżdżających do Mławy                          

i przesiadających się do autobusów komunikacji miejskiej dowożących do zakładów 

pracy. Osoby te szukają miejsc parkingowych niepłatnych np. przy Intermarche czy 

Carreffour.  

Zdaniem Pana Jerzego Rakowskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu w celu 

rozeznania sytuacji należy rozważyć możliwość zaproszenia na posiedzenie Komisji 

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg przedstawiciela Urzędu 

Miasta Mława. 

Ponadto za zgodą Zarządu Powiatu zobowiązał się spotkać i porozmawiać z 

Burmistrzem Miasta Mława na temat organizacji przystanku autobusowego dla 

komunikacji miejskiej i publicznej przy ul. Stary Rynek w Mławie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozmowa 

Starosty Mławskiego z Burmistrzem Miasta Mława i przekazanie jej wyników  

Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg. 

Pani Krystyna Zając – Członek Zarządu Powiatu zwracając się do Pana Leszka 

Ślubowskiego – Dyrektora PZD w Mławie poprosiła o sprawdzenie stanu drogi 

powiatowej relacji Radzanów - Strzegowo po okresie zimowym i przeprowadzenie 

remontu nawierzchni.                  

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

publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

2022 roku. 

Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z 

zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, 

podejmując uchwałę Nr 828/2022. 

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym 

realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego w 2022 r., podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno – 

kulturalnego Powiatu Mławskiego, wspieranie upowszechniania kultury w Powiecie 

Mławskim oraz poszerzenie wiedzy mieszkańców w zakresie historii i tradycji. 

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w Powiecie 

Mławskim w 2022 roku następujące zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego: 

Zadanie 1: Organizowanie imprez kulturalnych, konferencji związanych z promocją 

Powiatu Mławskiego. 

Zadanie 2: Organizowanie lub udział w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję 

narodową, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej, wspieranie przedsięwzięć jubileuszowych organizacji. 

Zadanie 3: Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, takich jak: koncerty, 

festiwale, przeglądy, występy artystyczne, konkursy, festyny. 

Zadanie 4: Druk niskonakładowych wydawnictw literackich i artystycznych. 

Zadanie 5: Organizowanie obchodów rocznic i świąt państwowych związanych z 

historią kraju i historią Powiatu Mławskiego. 



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

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

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 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, 

podejmując uchwałę Nr 829/2022. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 

Zespołu Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie, Al. Józefa 

Piłsudskiego 33, 06-500 Mława. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Stefanowi Wojnarowskiemu - 

Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie, Al. 

Józefa Piłsudskiego 33, 06-500 Mława do dokonywania w imieniu Powiatu 

Mławskiego czynności związanych z aplikowaniem i realizacją projektu w ramach 

programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna w ramach sektora Kształcenie i 

Szkolenia Zawodowe, którego Operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

– Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie, podejmując uchwałę                     

Nr 830/2022. 

Upoważnienie zostało wydane na czas aplikowania, realizacji i rozliczania projektu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu na cele 

garażowe budynku magazynowego znajdującego się na działce nr 235/3 położonej w 

Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego będącej w trwałym zarządzie I Liceum 

Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Mławie. 

Zarząd Powiatu Mławskiego wyraził zgodę na przedłużenie o trzy lata umów najmu 

na cele garażowe budynku magazynowego znajdującego się na działce nr 235/3 

położonej w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego będącej w trwałym zarządzie 

I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego 1 w Mławie w stosunku do                    

4 najemców. Ponadto zmniejszył o 20% stawkę czynszu wynikającą z Uchwały                 

Nr 641/2013 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 10 stycznia 2013r. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 831/2022. 

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

publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku. 

Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z 

zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku, podejmując uchwałę Nr 832/2022. 

Konkurs ma na celu poprawę stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia 

mieszkańców Powiatu Mławskiego, wspieranie programów edukacyjno – 

zdrowotnych oraz programów profilaktycznych służących poprawie stanu zdrowia 

fizycznego i psychicznego. 

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w Powiecie 

Mławskim w 2022 roku następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 

Zadanie 1: Prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na 

terenie Powiatu Mławskiego, w tym zajęć edukacyjnych dla seniorów. 

Zadanie 2: Promowanie idei i wspieranie działań profilaktycznych i programów 

edukacyjnych, służących poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego 

mieszkańców. 

Zadanie 3: Organizowanie spotkań integracyjnych o zasięgu powiatowym 

promujących zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 



Zadanie 4: Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń 

losowych. 

Zadanie 5: Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców powiatu mławskiego. 

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

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia 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 ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku, podejmując uchwałę Nr 833/2022. 

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

publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku. 

Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z 

zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku, podejmując 

uchwałę Nr 834/2022. 

Konkurs ma na celu wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz kształtowanie 

warunków do godnego życia i samorealizacji osób niepełnosprawnych zagrożonych 

wykluczeniem w środowisku rodzinnym i społecznym. 

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w Powiecie 

Mławskim w 2022 roku następujące zadania z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych: 

Zadanie 1: Organizowanie imprez i spotkań o charakterze integracyjnym z udziałem 

osób niepełnosprawnych. 

Zadanie 2: Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i 

rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych 

dziedzinach. 

Zadanie 3: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów aktywujących 

osoby niepełnosprawne. 

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

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 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 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku, podejmując 

uchwałę Nr 835/2022. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia warunków zaproszenia do składania ofert 

na usługę bankową obsługi budżetu Powiatu Mławskiego i jednostek organizacyjnych 

powiatu oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania. 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały                           

w przedmiotowej sprawie.  

Poinformowała, że zaproszenia do złożenia ofert na usługę bankową obsługi budżetu 

Powiatu Mławskiego i jednostek organizacyjnych powiatu wysłane będą do                          

5 oferentów: 

1) PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Mławie, ul. Żeromskiego 2A, 06-500 Mława. 



2) BNP Paribas Bank Polska S.A., Oddział w Mławie, ul. Władysława Stanisława 

Reymonta 2, 06-500 Mława. 

3) Bank Spółdzielczy w Mławie, ul. Sądowa 3, 06-500 Mława. 

4) Bank Spółdzielczy w Płońsku, Oddział w Mławie, ul. Lelewela 2b, 06-500 Mława. 

5) Santander Bank Polska, Oddział w Mławie, ul. Joachima Lelewela 1, 06-500 

Mława. 

Przedmiotowa usługa bankowa obejmowała będzie okres od 01.04.2022r. do 

01.04.2024r. 

Zarząd Powiatu upoważnił Przewodniczącego Zarządu do zatwierdzenia warunków 

zaproszenia do składania ofert na usługę bankową obsługi budżetu Powiatu 

Mławskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu. 

Powołał komisję przetargową do przygotowania i prowadzenia postępowania na 

przedmiotową usługę bankową w następującym składzie: 

1) Edyta Wild - Przewodniczący Komisji 

2) Elżbieta Kowalska - Członek Komisji 

3) Jolanta Gołębiewska - Sekretarz Komisji 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 836/2022. 

24. Sprawy różne. 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu odniosła się do kwestii przedstawienia 

materiału na temat dochodów własnych (PIT, CIT) (z wyszczególnieniem kwoty                    

i przeznaczenia), o które prosił Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu               

na posiedzeniu w dniu 02.02.2022r.  

Poinformowała, że wydłużony czas oczekiwania na przedmiotową informację wiąże 

się z zagadnieniami, które wymagają zebrania danych, przeanalizowania                                

i sprawdzenia.  

Materiał zostanie przekazany Członkom Zarządu Powiatu w następnym tygodniu, 

bądź na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu.  

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto trzydzieste szóste posiedzenie 

Zarządu Powiatu. 

 

 

                                                                                               Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                                Jerzy Ryszard Rakowski                    

                                                                               Zbigniew Markiewicz           

                                                                               Jolanta Karpińska         

                                                                               Witold Okumski       

                                                                               Krystyna Zając        

                                         

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 136/2022 

z dnia 18.02.2022 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 18 lutego 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      

 

 

          Sporządziła: 

Joanna Marcinkowska  

21.02.2022 r.  

 

 


