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Protokół Nr 140/2022  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 17 marca 2022 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto czterdzieste 

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, Pani Anna Szczypińska – Dyrektor Powiatowego Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalnego w Mławie, Pan Witold Żerański – Dyrektor PUP w Mławie.  

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 139/2022 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 09.03.2022 r.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zasad 

udzielania pomocy w ramach Programu " Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022. 

Pani Anna Szczypińska – Dyrektor Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 

w Mławie przedstawiła zasady udzielania pomocy w ramach realizacji rządowego 

Programu Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – 

edycja 2022.  

Poinformowała, że Program realizowany będzie przez Powiatowe Centrum 

Opiekuńczo – Mieszkalne w Mławie ze środków przekazanych przez Wojewodę 

Mazowieckiego. Zapewnia on wsparcie w zakresie usług opieki wytchnieniowej w 

ramach pobytu dziennego oraz całodobowego w Powiatowym Centrum Opiekuńczo – 

Mieszkalnym w Mławie. Skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności  oraz orzeczeniem równoważnym, zgodnie z art. 5 i art. 62 

Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573). 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów 

poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego 

zastępstwa. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w w/w sprawie i postanowił wnieść pod obrady XXXIV Sesji. 

5. Podjęcie uchwały w  sprawie  udzielenia  upoważnienia Dyrektorowi  Powiatowego  

Urzędu Pracy  w Mławie i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie 

przez Zarząd Powiatu Mławskiego do podejmowania decyzji wiążących, 

reprezentowania, w tym do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 

oraz  umowy o dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi dokumentami a także  

wykonywania przez nich pozostałych zadań związanych z realizacją projektu: 

„Aktywizacja zawodowa i społeczna cudzoziemców w powiecie mławskim”  

finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach   Konkursu ofert pn. 



„Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla 

Cudzoziemców na lata 2022-2023” w ramach Resortowego Programu 

Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025. 

Zarząd Powiatu udzielił upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w 

Mławie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie do 

podejmowania decyzji wiążących, reprezentowania, w tym do podpisania i złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu oraz umowy o dofinansowanie wraz z innymi 

niezbędnymi dokumentami a także wykonywania przez nich pozostałych zadań 

związanych z realizacją projektu Aktywizacja zawodowa i społeczna cudzoziemców 

w powiecie mławskim”  finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy w 

ramach   Konkursu ofert pn. „Razem Możemy Więcej –Pierwsza Edycja Programu 

Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” w ramach Resortowego 

Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025, podejmując 

uchwałę Nr 854/2022. 

6. Podjęcie uchwały w  sprawie  udzielenia  upoważnienia Dyrektorowi  Zespołu 

Ośrodków Wsparcia w Mławie. 

Zarząd Powiatu udzielił upoważnienia Dyrektorowi  Zespołu Ośrodków Wsparcia w 

Mławie przez Zarząd Powiatu Mławskiego  do podejmowania decyzji wiążących, 

reprezentowania, w tym złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz  do 

podpisania umowy o wspólnej realizacji projektu  wraz z innymi niezbędnymi 

dokumentami a także  wykonywania przez nich pozostałych zadań związanych z 

realizacją projektu: „Aktywizacja zawodowa i społeczna cudzoziemców w powiecie 

mławskim”  finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach   

Konkursu ofert pn. „Razem Możemy Więcej –Pierwsza Edycja Programu 

Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” w ramach Resortowego 

Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025, podejmując 

uchwałę Nr 855/2022. 

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

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 856/2022 w  sprawie zmian w budżecie 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 80115, 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie 

finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 23.000,00 zł, z 

przeznaczeniem na remont części budynku warsztatów szkolnych. Powyższe środki 

zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu. 

2. W rozdziale 80142 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 23.000,00 

zł, z przeznaczeniem na brakujące środki na gaz i energię. Powyższe środki zostały 

przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu. 

3. W rozdziale 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 412.025,13 

zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem 

nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w ramach zadań bieżących 

z zakresu porozumień z organami administracji rządowej. 

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. 

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 857/2022 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 określenia formy przekazywania sprawozdań 

budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników 

jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 858/2022 w  sprawie określenia formy 

przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji 

finansowych przez kierowników jednostek podległych jednostkom samorządu 

terytorialnego. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany  

uchwały dot.  ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych   na 

terenie Powiatu Mławskiego na 2022 rok. 

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

poinformowała, że w związku z otrzymaną w dniu 15.03.2022r. informacją o 

uruchomieniu punktu aptecznego z siedzibą w 06-520 Dzierzgowo ul. Ks. Prymasa 

Mikołaja Dzierzgowskiego zaistniała konieczność wprowadzenia  zmiany w 

załączniku do Uchwały Nr XXXI/213/2021 Rady Powiatu  z dnia 8 grudnia 2021r.  w 

sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Mławskiego na 2022r. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w w/w sprawie i postanowił wnieść pod obrady XXXIV Sesji. 

11. Informacja na temat planowanej liczby oddziałów i kierunków kształcenia na rok 

szkolny 2022-2023. 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia przedstawiła 

propozycję w zakresie planowanej liczby oddziałów i kierunków kształcenia na rok 

szkolny 2022-2023: 

I. Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży: 

1) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie 

Technikum Nr1 im. Jerzego Ciesielskiego 

- technik budownictwa, liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I –  30; 

- technik informatyk, liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I –  30; 

- technik reklamy, liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I –  30; 

- technik elektryk/technik programista, liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I 

–  30; 

Branżowa  Szkoła I stopnia Nr1 im. Jerzego Ciesielskiego 

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, liczba oddziałów kl. I 

- 1, liczba uczniów kl. I –  30. 

Razem - liczba oddziałów kl. I - 5, liczba uczniów kl. I –  150. 

2) Technikum Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej 



- technik  eksploatacji portów i terminali, liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. 

I –  30; 

- technik żywienia i usług gastronomicznych, liczba oddziałów kl. I - 1, liczba 

uczniów kl. I –  30; 

- technik logistyk, liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I –  30;  

- technik hotelarstwa, liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I –  30; 

Branżowa  Szkoła I stopnia Nr2 im. Antoniny Mrozowskiej  

- kucharz (integracyjna) , liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I –  20. 

Razem - liczba oddziałów kl. I - 5, liczba uczniów kl. I –  150. 

3) Zespół Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie 

III Liceum Ogólnokształcące w tym: 

-  Liceum Ogólnokształcące Technikum Nr 3, liczba oddziałów kl. I - 2, liczba 

uczniów kl. I –  60; 

- technik elektronik, liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów kl. I –  30; 

Branżowa Szkoła I stopnia  Nr 3 

- wielozawodowa, liczba oddziałów kl. I - 2, liczba uczniów kl. I –  60. 

Razem - liczba oddziałów kl. I - 5, liczba uczniów kl. I –  150. 

4) Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r. w Mławie 

- II Liceum Ogólnokształcące, liczba oddziałów kl. I - 3, liczba uczniów kl. I –  90; 

Technikum nr 4 

- technik ekonomista, liczba oddziałów kl. I - 2, liczba uczniów kl. I –  60. 

- technik rachunkowości/technik handlowiec, liczba oddziałów kl. I - 2, liczba 

uczniów kl. I –  60. 

Razem - liczba oddziałów kl. I - 5, liczba uczniów kl. I –  150. 

5) I Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego  w Mławie      

- Liceum Ogólnokształcące, liczba oddziałów kl. I - 4, liczba uczniów kl. I –  120; 

- Liceum Ogólnokształcące (oddział dwujęzyczny), liczba oddziałów kl. I - 1, liczba 

uczniów kl. I –  30.    

Razem - liczba oddziałów kl. I - 5, liczba uczniów kl. I –  150. 

II. Szkoły dla dorosłych po Branżowej Szkole I stopnia 

1) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie 

Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych), liczba oddziałów kl. I - 1, liczba uczniów 

kl. I – 30. 

2) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie 

Branżowa Szkoła II stopnia Nr 3 (dla dorosłych), liczba oddziałów kl. I - 1, liczba 

uczniów kl. I – 30. 

Razem - liczba oddziałów kl. I - 2, liczba uczniów kl. I –  60. 

III. Szkoły specjalne – ogólna liczba oddziałów 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka  w Mławie 

- Przedszkole Specjalne, liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023 - 4 

- Szkoła Podstawowa Specjalna, liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023 - 9 

- Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna, liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023 

- 2  

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjalna, liczba oddziałów w roku szkolnym 

2022/2023 - 4 

- Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze, liczba oddziałów w roku szkolnym 

2022/2023 – 2 

Razem liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/202321 – 21. 

Pani Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia podkreśliła, że liczbę uczniów ustala się 

zgodnie z przepisami dotyczącymi ramowych statutów szkół/przedszkoli. Liczba 



uczniów klas pierwszych w szkołach specjalnych uwarunkowana jest ilością 

otrzymanych skierowań do kształcenia specjalnego. 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu zapytał: 

- w jaki sposób będzie zorganizowane nauczanie języka obcego w pierwszych klasach 

szkół średnich ? 

Drugie zapytanie dotyczy klas łączonych w technikum: 

- czym jest podyktowane to, że nie troszczymy się o dobre przygotowanie uczniów z 

przedmiotów maturalnych typu: język polski, matematyka i dzielimy przedmioty 

kształcenia zawodowego? Jaki to będzie generować dodatkowy koszt ?  

Ustalamy liczbę uczniów w klasach pierwszych po 30 uczniów. Znacząco pogarszamy 

organizację nauczania w szkołach i jednocześnie tworzymy wyjątki w niektórych 

przypadkach. Czym jest to uzasadnione? Jakie będą skutki ekonomiczne takich 

decyzji? Jaka jest ocena wpływu tych decyzji na przygotowanie uczniów przez szkoły 

do egzaminu dojrzałości?  

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia przypomniała, że na 

poprzednim posiedzeniu Zarząd Powiatu rozmawiał na temat kosztów kształcenia 

uczniów w oddziałach 24-osobowych. Teraz wracamy do oddziałów 30-osobowych. 

Jeśli chodzi o stronę organizacyjną – będzie podział nauki języka obcego, 

wychowania fizycznego i informatyki. Po przeliczeniu subwencji oświatowej na 

każdego ucznia zasadne jest tworzenie oddziałów 30-osobowych.  Uzasadniamy to 

względami ekonomicznymi. Trudno jest przewidzieć jak to wpłynie na wyniki 

nauczania.  W tym roku szkolnym też są klasy 30-osobowe.  

Pani Dyrektor odniosła się do kwestii łączenia technika elektryka i technika 

programisty w ZS Nr 1 w Mławie – te dwa zawody mają dodatkową, jednakową wagę 

jeśli chodzi o subwencję. Są to kierunki preferowane.  

Jeśli chodzi o przedmioty zawodowe na kierunku technik handlowiec i technik 

rachunkowości  w ZS Nr 4 w Mławie – po analizie szkolnych planów nauczania w 

obu technikach przybyłoby 5 godzin przedmiotów teoretycznych zawodowych, które 

muszą być prowadzone oddzielnie (koszt roczny ok. 22 000,00 zł). 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu powiedział: „Uczniowie będą 

pobierać naukę przedmiotów takich jak język polski, matematyka w grupach                      

30-osobowych, natomiast języka obcego w grupach 15-osobowych. Przy organizacji 

nauczania z przedmiotów zawodowych uczniowie będą podzieleni na dwie grupy.   

Jaki związek mają tu wagi ? Uważam, że wagi nie mają wpływu na koszty, bo waga 

jednego jak i drugiego kierunku jest taka sama.  

Proszę u uściślenie – ile dodatkowo godzin z przedmiotów zawodowych dochodzi do 

klasy po podziale na grupy?  

Jest to przykład nierównego traktowania uczniów i nauczycieli. Nauczyciel  języka 

polskiego i matematyki przygotowując uczniów do matury pracuje z grupą                        

30-osobową, natomiast nauczyciel języka obcego pracuje z grupą 15-osobową.  

Mam świadomość, że taką decyzją pogarszamy  warunku nauki uczniów i pracy 

nauczycieli. Mam wątpliwości i pewne obawy”. 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia powiedziała: 

„Przedstawiłam propozycję,  która była ustalana na poprzednim posiedzeniu Zarządu 

Powiatu. O tym jak liczne będą oddziały decyduje ostatecznie Zarząd Powiatu.               

Koszt w zakresie oświaty próbujemy optymalizować, przez co zwiększamy liczebność 

uczniów do 30. W innych powiatach tworzy się odziały nawet do 34 osób. 

Przy 24-osobowej klasie roczne koszty nauczania oddziału w przeliczeniu na etaty 

pedagogiczne i inne (psycholog, pedagog, bibliotekarz) – 169 312,74 zł, przy 

subwencji na ten oddział – 168 416,28 zł.  



Przy 30-osobowej klasie roczne koszty nauczania oddziału w przeliczeniu na etaty 

pedagogiczne i inne (psycholog, pedagog, bibliotekarz) – 207 446,24 zł, przy 

subwencji na ten oddział –210 520,35 zł. 

Dyrektorzy szkół zwrócili się z prośbą o wyrażenie zgody na łączenie oddziałów                      

z uwagi na kontynuację kierunku kształcenia”.  

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu podtrzymał swoje stanowisko. 

Zapytał: 

- jaki jest stosunek liczby przedmiotów ogólnokształcących  i zawodowych? 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia powiedziała:                       

„W klasach pierwszych w technikum jest ogółem wszystkich przedmiotów 36,5 

godziny, w tym przedmiotów zawodowych – 11 godzin”. 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu powiedział: „Jeśli chodzi o języki 

obce i informatykę – w przypadku 2 klas po 60 uczniów, można dokonać podziału na 

3 grupy po 20 osób.” 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu powiedział, że sugestia Pana 

Witolda Okumskiego – Członka Zarządu Powiatu zostanie zapisana w piśmie dla 

dyrektorów szkół. 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia zwróciła się do 

Członków Zarządu o akceptację zapisu: „W przypadku języków obcych rozważyć 

możliwość realizacji tego przedmiotu w grupach międzyoddziałowych do 24 

uczniów.” 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu dodał, że wychowanie fizyczne 

winno odbywać się również w grupach międzyoddziałowych do 26 uczniów. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował powyższe zapisy i ustalił liczebność klas 

pierwszych w liczbie 30 uczniów.  

12. Rozpatrzenie wniosku ZS Nr 3 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie 

liczby uczniów w klasie pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego z 24 do 30 z uwagi 

na konieczność podjęcia nauki uczniów z Ukrainy, będących uchodźcami wojennymi. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie liczby uczniów w klasie 

pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego z 24 do 30 z uwagi na konieczność podjęcia 

nauki uczniów z Ukrainy, będących uchodźcami wojennymi. 

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2022 rok pomiędzy paragrafami 

w ramach grupy paragrafów.  

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 wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym 

jednostki na 2022 rok pomiędzy paragrafami w ramach grupy paragrafów w 

następujący sposób: 

Zwiększenie:  

Działu 801, rozdziałów: 80115, 80117, 80130, § 4300, § 4280, § 4210 – 18 400,00 zł 

Zmniejszenie:  

Działu 801, rozdziałów: 80115, 80117, 80130, § 4170, § 4360, § 4800 – 18 400,00 zł 

Ponadto Pani Dyrektor wyjaśniła: 

§4280- zwiększa się wydatki z tytułu opłaty za przeprowadzenie badań lekarskich w 

celu aktualizacji pracowniczych książeczek zdrowia 

§4300- zwiększa się wydatki z tytułu opłaty za dozór oraz obsługę kotłowni, ponieważ 

do tej pory usługa ta była opłacana jako umowa zlecenie. 

§4210 - zwiększa się wydatki z tytułu zakupu materiałów budowlanych na 

przeprowadzenie prac remontowych - tylnej części warsztatów szkolnych obok 



powstałego Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie. Jako szkoła 

w ramach nauki zawodu wykonuje drobne prace remontowe jak malowanie, 

porządkowanie. Pozostałe prace remontowe przeprowadzi firma budowlana. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za dokonaniem zmian w planie 

finansowym jednostki na 2022 rok, o które wnioskuje Pani Dyrektor ZS Nr 1 w 

Mławie. 

14. Sprawy różne. 

W punkcie tym nie było wniosków i pytań.   

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto czterdzieste posiedzenie 

Zarządu Powiatu. 

 

 

                                                                                               Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                                Jerzy Ryszard Rakowski                  

                                                                               Zbigniew Markiewicz           

                                                                               Jolanta Karpińska       

                                                                               Witold Okumski       

                                                                               Krystyna Zając  

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 140/2022 

z dnia 17.03.2022 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 17 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  

18.03.2022 r.  

 

 


