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Protokół Nr 139/2022  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 9 marca 2022 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto trzydzieste 

dziewiąte 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 138/2022 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 28.02.2022 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu.  

Zarząd Powiatu wyraża zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdu przejętego 

na rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie prawomocnego postanowienia z dnia                

12  stycznia  2022r. Sądu Rejonowego w Mławie, sygn. akt: I Ns 256/21, podejmując 

uchwałę Nr 846/2022. 

Likwidacja – demontaż nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego 

wystawionego przez firmę zajmującą się demontażem pojazdów. 

Zarząd Powiatu w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę Nr 846/2022. 

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

2022 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 847/2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2022 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 515.098,88 

zł i dotyczy: 

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 80146 w wysokości 515.098,88 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 

wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy 

metodycznego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie 

finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 

515.098,88,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w w/w pozycji I oraz: 

1. W rozdziale 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 3.799,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w poszczególnych typach szkół. 

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

finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 8.400,00 zł, z 

przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów zlecenia. 

3. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 2.100,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 

materiałów do remontu łazienek w ramach środków własnych i porozumień z jst. 

4. W rozdziale 75421 następuje zwiększenie środków w wysokości 137.000,00 zł z 

przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w ramach pomocy dla uchodźców z 



Ukrainy, w tym dla Bursy Szkolnej w wysokości 11.025,00 zł i dla Mławskiej Hali 

Sportowej wysokości 20.000,00 zł oraz dla Starostwa Powiatowego w wysokości 

105.975,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na zarządzanie 

kryzysowe. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

Dochody powiatu stanowią kwotę 103.907.419,06 zł 

Wydatki powiatu stanowią kwotę 119.643.279,64 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. 

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 848/2022 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 zmian w wykorzystywaniu zasobów mieszkaniowych 

Bursy Szkolnej w Mławie oraz zasobów Mławskiej Hali Sportowej. 

Na realizację zadania pn. „Organizacja zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej 

oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej”: 

- wydzielono 49 miejsc noclegowych z całodobowym wyżywieniem na potrzeby 

tymczasowego pobytu  uchodźców z Ukrainy z dotychczasowego zasobu 

mieszkaniowego Bursy Szkolnej w Mławie; 

- wydzielono trzy pomieszczenia o pow. 246 m
2
 (docelowo maksymalnie cała 

powierzchnia Mławskiej Hali Sportowej w Mławie)  na potrzeby tymczasowego 

pobytu uchodźców  z Ukrainy dla 50 osób z dotychczasowego zasobu Mławskiej Hali 

Sportowej w Mławie. 

O przedmiotowej zmianie powiadomione zostanie Kuratorium Oświaty                            

w Ciechanowie. 

Zarząd Powiatu w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę Nr 849/2022. 

8. Wyrażenie zgody na zawarcie ugody w sprawie sądowej przed Sądem Okręgowym                

w Łodzi.  

Pani Bożena Marchel Potrzuska – Radca Prawny poinformowała, że w dniu                          

1 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Mławskim - PZD w 

Mławie a Panem Mariuszem Czyżem na wykonanie dokumentacji projektowej trzech 

dróg powiatowych. Jedna z nich została wykonana terminowo i rozliczona finansowo, 

natomiast w stosunku do dwóch pozostałych wykonawca oddał je kilkanaście 

miesięcy później w stosunku do terminu umownego co pociągnęło za sobą naliczenie 

dużych kar umownych, przewyższających należność z umowy tj. kara umowna                

455 088,00 zł a należność z umowy 245 508,00 zł .W umowie nie było określonego 

limitu kar umownych. 

Po stronie PZD powstała więc należność w postaci kary umownej, co nie pozwalało 

na dokonanie płatności wykonawcy. Z biegiem lat dokumentacja została wykonana, 

drogi na jej podstawie zostały wykonane i strony zaczęły prowadzić mediacje mające 

na celu zapłatę za wykonaną dokumentacje. Jednakże mediacje nie przyniosły 



rezultatu i w ostatnich dniach grudnia 2020r wykonawca złożył do Sadu Okręgowego 

w Łodzi pozew o zapłatę. 

W pozwie powód dochodzi kwotę 433 707,84 zł, doliczając do należności z umowy 

czyli kwoty 254 508,00 zł kwotę 188 199,84 zł jako należność za roboty dodatkowe 

wykonane przez powoda. 

W trakcie pierwszej rozprawy przed sądem w Łodzi, sąd nakłaniał do ugody. Odbyło 

się spotkanie powoda i Dyrektora PZD, w trakcie którego powód zaproponował kwotę 

do zapłaty w ramach ugody – 400 000,00zł. 

Przedstawiając z punktu widzenia prawnego stanowisko strony pozwanej, Pani 

Bożena Marchel Potrzuska – Radca Prawny uważa, iż mając na uwadze prowadzone 

wcześniej mediacje pomiędzy stronami oraz przepis art. 54a ustawy o finansach 

publicznych (Dz. U z 202l r. poz. 305 ze zm.) realna jest propozycja ugodowa jako 

kwota z umowy tj. 245 508,00 zł. Uzasadniając powołała się na przepisy art. 54a 

ustawy o finansach publicznych: 

„Art. 54a [Ugoda w sprawie spornej należności] 

1. Jednostka sektora finansów publicznych może zawrzeć ugodę w sprawie spornej 

należności cywilnoprawnej w przypadku dokonania oceny, że skutki ugody są dla tej 

jednostki lub odpowiednio Skarbu Państwa albo budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego albo 

arbitrażowego. 

2. Ocena skutków ugody nastąpi, w formie pisemnej, z uwzględnieniem okoliczności 

sprawy, w szczególności zasadności spornych żądań, możliwości ich zaspokojenia i 

przewidywanego czasu trwania oraz kosztów postępowania sądowego albo 

arbitrażowego. " 

Ponadto zwróciła uwagę, że w oddaniu dokumentacji nastąpiła zdaniem PZD zwłoka, 

pociągająca za sobą karę umowną. Sam zamawiający kary tej nie może zmniejszyć, 

jednakże w trakcie postępowania sądowego jest to możliwe. 

Ze znanych orzeczeń sądowych wynika, że sądy bardzo miarkują kary umowne za 

zwłokę do wysokości kary za odstąpienie od umowy, podobnie też obecnie 

redagowane są postanowienia umowy, gdyż nowe prawo zamówień publicznych 

wymaga określenia maksymalnej wysokości kar umownych (art. 436 pkt. 3 pzp). 

Dlatego brak jest szans procesowych aby uzyskać naliczoną karę umowną.                               

Mając jednak na uwadze prowadzone mediacje pomiędzy stronami, w których PZD 

proponowało kwotę do zapłaty z faktury, czyli 245.508,00 zł Pani Mecenas uważa, że 

biorąc pod uwagę przewidywany czas procesu, koszty postępowania, w tym biegłych 

w/w kwota wydaje się być optymalna do zapłaty. Powyższe potwierdza również fakt, 

zapłata będzie za wykonaną pracę z przed kilku lat, gdy obecne stawki są dwa razy 

wyższe. 

Po dyskusji Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie opowiedział się za zawarciem 

ugody z Panem Mariuszem Czyżem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. 

„Siblej Mariusz Czyż" z siedzibą w Warszawie na następujących warunkach: 

Powiat Mławski zobowiązuje się zapłacić za Fakturę nr 07/2017 w łącznej kwocie      

245 508,00 zł, natomiast Pan Mariusz Czyż wycofuje sprawę z Sądu Okręgowego                        

w Łodzi. 

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

dodatkowych środków finansowych w wys. 23 000,00 zł. z przeznaczeniem na remont 

ściany tylnej budynku gospodarczego warsztatów szkolnych na terenie szkoły oraz 

budynku gospodarczego.  

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

Pani Urszula Makowska – Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie zwróciła się do Zarządu 



Powiatu z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wys. 23 000,00 

zł z przeznaczeniem na remont ściany tylnej budynku gospodarczego warsztatów 

szkolnych na terenie szkoły oraz budynku gospodarczego. 

W ramach nauki zawodu planuje się wykonać drobne prace remontowe jak 

malowanie, porządkowanie. Pozostały zakres robót obejmuje: 

- przecieranie i malowanie tylnej ściany warsztatów szkolnych, 

- demontaż bramy i wymurowanie ściany w miejscu bramy na wysokość 3m wraz z 

malowaniem, 

- ocieplenie ścian i malowanie budynku gospodarczego, 

- demontaż rury i zsypu metalowego umieszczonego na budynku gospodarczym, oraz 

uszczelnienie dachu po demontażu zsypu. 

Cena za w/w roboty to 34 686,00 zł. 

Różnicę wynikającą z oferty tj. ok. 10 000,00 zł Pani Dyrektor planuje pokryć z 

pozostałych środków z tzw. „trzynastki" oraz 2 000,00 zł ze środków remontowych. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek ZS Nr 1 w Mławie w 

przedmiotowej sprawie. Źródłem pokrycia wydatku będzie rezerwa ogólna budżetu 

powiatu.  

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PODN w Mławie w sprawie zwiększenia planu 

finansowego jednostki (§ 4260) o 64 000,00 zł w celu realizacji faktur za gaz i energię 

elektryczną do 31.12.2022 r.  

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

Pani Jolanta Bem – Dyrektor PODN w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z 

prośbą o zwiększenie planu finansowego jednostki (§ 4260) o 64 000,00 zł w celu 

realizacji faktur za gaz i energię elektryczną do 31.12.2022 r. 

Środki zawarte w budżecie Ośrodka na rok 2022 w kwocie 34 057,00 zł zostały na 

dzień 28.02.2022r. zrealizowane w 94,79 %. Tylko faktura za gaz w okresie od 

20.12.2021 do 31.01.2022r wyniosła 25 228,59 zł. Opłacone zostały dwie faktury za 

energię elektryczną w kwocie 7 003,71zł. Po wykonaniu analizy zużycia gazu i energii 

elektrycznej na poziomie 2021 roku, licząc stawki nośników wg cen aktualnych, 

brakująca kwota to 64 000,00 zł. 

Zwiększone środki pozwolą utrzymać płynność finansową na tym paragrafie w 

realizacji zadań zarządzanego budynku. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za zwiększeniem planu finansowego 

PODN w Mławie na 2022 rok o kwotę 64 000,00 zł.  Źródłem pokrycia wydatku 

będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu. 

11. Ponowne rozpatrzenie wniosku ZS Nr 3 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie w szkole od 1 września 2022 roku funkcji kierownika kształcenia 

praktycznego.  

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

Pan Stefan Wojnarowski – Dyrektor ZS Nr 3 w Mławie zwrócił się do Zarządu 

Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie w szkole od 1 września 2022 roku 

funkcji kierownika kształcenia praktycznego. 

Zespół Szkół Nr 3 jest jedyną szkołą w powiecie mławskim, która kształci uczniów                     

w trzech typach szkół: liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowej szkole             

I stopnia w klasach wielozawodowych dla młodocianych pracowników. W Branżowej 

Szkole I Stopnia Nr 3 aktualnie naukę pobiera 255 uczniów, w dwudziestu zawodach 

u osiemdziesięciu pracodawców a w Technikum Nr 3 - 105 uczniów, którzy odbywają 

praktykę zawodową zarówno w LG Electronics jak i w zakładach z całego powiatu 

mławskiego. W roku szkolnym 2021/2022 młodzież pobiera naukę w 11 oddziałach 

Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 i w 5 oddziałach Technikum Nr 3. W roku szkolnym 



2022/2023 planowana liczba oddziałów: w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 3 - 9 i w 

Technikum Nr 3 - 5. Pociąga to za sobą ogrom zadań zarówno dla dyrekcji szkoły jak 

i sekretariatu.  

Specyfika kształcenia uczniów - młodocianych pracowników wymaga szeregu działań 

związanych z: 

- organizacją i przeprowadzaniem egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe zarówno dla klas wielozawodowych jak i dla technikum, 

- koordynowaniem działań związanych z organizacją przebiegu kształcenia 

zawodowego zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu w szkole i u 

pracodawców, 

- corocznym organizowaniem turnusów dokształcania teoretycznego I, II i III stopnia 

dla 255 uczniów w dwudziestu różnych zawodach, prowadzenie uzgodnień z 

Centrami Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na terenie całego kraju, 

- współpracą z osiemdziesięcioma pracodawcami, którzy prowadzą praktyczną naukę 

zawodu młodocianych w swoich przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych, 

- prowadzeniem dokumentacji związanej z organizacją i przebiegiem kształcenia 

praktycznego, obsługą systemów informatycznych i platformy zgłaszania uczniów na 

egzaminy, 

- przygotowywaniem analiz wyników egzaminów czeladniczych i potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie, praktyk zawodowych i przedstawianiem na radzie 

pedagogicznej, 

- promowaniem szkoły w środowisku lokalnym, współpracą na bieżąco z Cechem 

Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Mławie, 

- organizowaniem spotkań z pracodawcami na terenie szkoły, 

- w ramach nadzoru pedagogicznego prowadzenie obserwacji na terenie zakładów 

pracy, 

- archiwizowaniem dokumentacji przebiegu nauczania. 

Pani Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia podkreśliła, że właściwe prowadzenie 

nadzoru pedagogicznego, kontrolowanie, monitorowanie, organizowanie praktyk i 

kursów oraz egzaminów zawodowych dla uczniów dwóch typów szkół wymaga 

utworzenia stanowiska kierownika kształcenia praktycznego. 

Po dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił decyzję w przedmiotowej 

sprawie podjąć w terminie późniejszym – na przełomie lipca i sierpnia br.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku 

kształcenia w Technikum nr 2  im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2                     

w Mławie. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie od dnia 1 września 2022 r. nowego 

kierunku kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali (symbol 

cyfrowy zawodu - 333106 ) w Technikum nr 2  im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole 

Szkół nr 2 w Mławie, podejmując uchwałę Nr 850/2022. 

W przedmiotowej sprawie Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie uzyskał pozytywną 

opinię Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania 

ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu z zakresu kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w 2022 roku. 

Zarząd Powiatu powołał Komisję Konkursową 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. 

W skład Komisji Konkursowej do opiniowania w/w  zadania wchodzą: 

1) Edyta Wild – Sekretarz Powiatu Mławskiego 



2) Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

3) Krystyna Zając – Członek Zarządu 

4) Beata Chocholska – Inspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia. 

Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu powołał Krystynę Zając 

– Członka Zarządu. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 851/2022. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania 

ofert złożonych  w otwartym konkursie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w  2022 

roku. 

Zarząd Powiatu powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w 

otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i 

promocji zdrowia w 2022 roku. 

W skład Komisji Konkursowej do opiniowania w/w zadania wchodzą: 

1) Edyta Wild – Sekretarz Powiatu Mławskiego 

2) Katarzyna Miłobędzka – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

3) Beata Chocholska – Inspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia. 

Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu powołał Edytę Wild – 

Sekretarza Powiatu Mławskiego. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 851/2022. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania 

ofert złożonych  w otwartym konkursie z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych w  2022 roku. 

Zarząd Powiatu powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w 

otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na 

rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku. 

W skład Komisji Konkursowej do opiniowania w/w zadania wchodzą: 

1) Edyta Wild – Sekretarz Powiatu Mławskiego 

2) Katarzyna Miłobędzka – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

3) Jolanta Karpińska – Członek Zarządu 

4) Beata Chocholska – Inspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia 

Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu powołał Jolantę 

Karpińską – Członka Zarządu. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 852/2022. 

16. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie określenia 

zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Mławskiego  na 2022 

rok. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na te zadania dla Powiatu 

Mławskiego  na 2022 rok i postanowił wnieść pod obrady XXXIV sesji. 

17. Sprawy różne. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Sejm RP 

przyjął ustawę, która reguluje zasady pobytu w Polsce obywateli Ukrainy 

uciekających przed wojną. Polacy przyjmujący rodziny z Ukrainy otrzymają wsparcie 

– 40,00 zł dziennie na osobę, co daje ok. 1200,00 zł miesięcznie na osobę. Wsparcie 

finansowe ma być udzielane na okres dwóch miesięcy. Wcześniej była mowa o 

kwocie na poziomie 125,00 zł os./dobę, ale rząd obniżył ją z powodu braku 

dostatecznych środków w kasie państwa.  



Spora część osób uciekających z Ukrainy znalazła schronienie na terenie powiatu 

mławskiego. Uchodźcy są zakwaterowani w obiektach z dostępem do węzłów 

sanitarnych i możliwością wyżywienia oraz w domach prywatnych: Bursie Szkolnej w 

Mławie (46 osób), Mławskiej Hali Sportowej w Mławie (65 osób), Krajowym 

Ośrodku Mieszkalno - Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na SM w Dąbku (2 

osoby), Centrum Obsługi przy ul. Lelewela 7 w Mławie (38 osób), Karczmie 

Biesiadnej w Dalni (42 osoby), Gminie Radzanów (39 osób), Gminie Szydłowo (28 

osób). Organizowane są zbiórki rzeczowe, aby zaspokoić podstawowe, najpilniejsze 

potrzeby rodzinom z Ukrainy. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił, że liczba uczniów w klasach pierwszych na 

rok szkolny 2022/2023 wynosić będzie 30 osób. Proponowana liczba klas pierwszych 

– 25. 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto trzydzieste dziewiąte 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 

                                                                                               Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                                Jerzy Ryszard Rakowski                 

                                                                               Zbigniew Markiewicz         

                                                                               Jolanta Karpińska       

                                                                               Witold Okumski        

                                                                               Krystyna Zając      

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 139/2022 

z dnia 09.03.2022 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 9 marca 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  

10.03.2022 r.  

 

 


