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Protokół Nr 142/2022  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 31 marca 2022 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto czterdzieste 

drugie 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. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poprosił o wprowadzenie do  

porządku obrad dodatkowego punktu: 

21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie wsparcia 

działań placówki w formie wprowadzenia zmian do planu finansowego jednostki na 

2022 rok z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad zaproponowany przez 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu wraz ze zmianą. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 141/2022 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 21.03.2022 r.  

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu: 

- pojazd marki Volkswagen Golf przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na 

podstawie prawomocnego postanowienia z dnia 1 lutego 2022 roku Sądu Rejonowego 

w Mławie, sygn. akt: I Ns 173/21;  

- pojazd marki Opel Vectra przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie 

prawomocnego postanowienia z dnia 01 lutego 2022r. Sądu Rejonowego w Mławie, 

sygn. akt: I Ns 247/21. 

Likwidacja – demontaż nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego 

wystawionego przez firmę zajmującą się demontażem pojazdów. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 864/2022. 

5. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców bloku mieszkalnego nr 6 w Bogurzynie w 

sprawie wycięcia drzew z działki stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, 

położonej w Bogurzynie. 

Pan Marek Kujawa – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami poinformował, że w związku z wnioskiem mieszkańców bloku 

mieszkalnego nr 6 w Bogurzynie w dniu 22 lutego 2022 roku dokonano oględzin 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, oznaczonej nr 209/14,               

o powierzchni 5,8800 ha. Ustalono, że pięć kasztanowców o wycięcie których 

wnioskowali mieszkańcy budynku nr 6 w Bogurzynie znajduje się na terenie 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego. W związku z porą zimową 

trudno było ustalić szczegółowy stan drzew, jednak drzewa mimo że częściowo suche                      

są w dość dobrej kondycji zdrowotnej, poza jednym drzewem bez korony, które ma 

sam pień. Ewentualnie jedno z drzew może zagrażać budynkowi mieszkalnemu,                  

a w zasadzie linii energetycznej doprowadzonej do budynku. Pozostałe drzewa są tak 

umieszczone, że przetrwały ostatnie wichury w stanie nienaruszonym. Drzewa te są                    

w części parku otaczającego zabytkowy budynek i stanowią niewątpliwe walory 

zdobnicze dla terenu całej nieruchomości, szczególnie w okresie wiosenno-jesiennym.  



Oględzin dokonano w składzie: Pan Marek Kujawa – Dyrektor Wydziału Geodezji, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie,                    

Pani Ewa Chodziutko – główny specjalista w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i 

Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie, Pani Anna Sowińska – główny 

specjalista w Wydziale  Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Mławie. 

W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu nieruchomości za pomocą zdjęć 

cyfrowych z którymi Zarząd Powiatu się zapoznał.  

Po dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za wycięciem tylko jednego 

drzewa bez korony, które ma sam pień z nieruchomości położonej w Bogurzynie 

oznaczonej nr 209/14. 

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami w sprawie podpisania umowy partnerskiej pomiędzy 

Województwem Mazowieckim a Powiatem Mławskim - dotyczy Projektu 

„Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-

koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 REACT-EU – Projekt SOD. 

Pan Marek Kujawa – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami przedstawił zapisy umowy partnerskiej pomiędzy Województwem 

Mazowieckim a Powiatem Mławskim. 

Poinformował, że umowa określa zasady partnerskiej współpracy stron przy realizacji 

projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zatytułowanego „Stworzenie 

otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno – technologiczno – 

koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego 

(Projekt SOD)”. Umowa odnosi się do realizacji Zadania nr 2 „Cyfryzacja i publikacja 

danych przestrzennych oraz uzupełnienie łańcucha systemu udostępniania otwartych 

danych w procesie cyfrowej ewolucji gospodarczej i społecznej zaktualizowanymi i 

dostosowanymi danymi: bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości 

zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 

– 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy 

danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG), cyfryzacją Państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) na obszarze województwa 

mazowieckiego” Projektu we wszystkich jego fazach: przygotowawczej, opracowania 

oraz wdrożenia wypracowanych rozwiązań, a także do utrzymania rezultatów Projektu 

przez okres 5 lat, od dnia ostatecznego zakończenia Projektu. 

Celami Projektu są: 

1) budowa społeczeństwa informacyjnego przez uzyskanie scyfryzowanych, 

zmodernizowanych, zaktualizowanych i dostosowanych danych, które pozwolą na 

uzupełnienie łańcucha udostępnienia danych w postaci cyfrowej, z zakresu szerokiego 

spektrum otwartych danych w tym danych przestrzennych szczebla powiatowego; 

2) udostępnienie przez Jednostki Samorządu Terytorialnego usługi on-line o stopniu 

dojrzałości 3 – dwustronna interakcja przez publikację zmodernizowanych, 

zaktualizowanych i dostosowanych zbiorów i baz danych przestrzennych szczebla 

powiatowego (EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG) oraz scyfryzowanych 

dokumentów. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za podpisaniem w/w umowy 

partnerskiej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Mławskim. 



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

Powiatu Mławskiego na 2022 rok nowego zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbiórka 

istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce  

w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk- Radzanów- 

roboty dodatkowe i wykup gruntów” w wys. 200 000,00 zł.  

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

poinformował, że Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie zwrócił się do 

Zarządu Powiatu z prośbą o  wprowadzenie do budżetu Powiatu Mławskiego na 2022 

rok nowego zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 

01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce  w m. Bielawy wraz z rozbudową 

drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk – Radzanów - roboty dodatkowe i wykup 

gruntów” w wys. 200 000,00 zł. 

Kwota 30 000,00 zł dotyczy wykupu gruntów z decyzji Starosty Mławskiego 

wydanych jeszcze w roku 2021, dla których termin uprawomocnienia i wypłaty 

znacznie się wydłużył z powodu wniesionych odwołań. Kwota 170 000,00zł jest 

przewidziana na roboty dodatkowe, niezbędne do prawidłowego realizowania robót 

przewidzianych kontraktem z Wykonawcą: Strabag Sp z o. o. stwierdzonych 

Protokołem konieczności z dnia 21.03.2022r. 

Dotyczą one likwidacji kolizji zaprojektowanych elementów drogi z istniejącymi 

elementami infrastruktury podziemnej i występujących w poniższych lokalizacjach: 

 w km 3+174,50kolizja istniejącej sieci wodociągowej z przepustem pod 

zjazdem na działkę o nr ew. 162/2 w km 3+170,20; 

 w km 3+312,60 kolizja przyłącza istniejącej sieci wodociągowej z przepustem 

pod zjazdem na działkę o nr ew. 165/2 w km 3+311,35; 

 w km 3+362,00 kolizja istniejącej sieci wodociągowej z zaprojektowanym 

rowem; 

 na odcinku od km 3+430,00 do km 3+630,00 kolizja istniejącego wodociągu                  

z zaprojektowanym rowem drogowym. 

W związku z powyższym w celu usunięcia kolizji i umożliwienia prowadzanie 

dalszych prac należy wykonać przebudowę kolidujących fragmentów wodociągu 

polegającą na: na wykonaniu przewiertów, ułożeniu nowego wodociągu a, następnie 

połączeniu go z istniejącym. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Dyrektora PZD w Mławie w 

przedmiotowej sprawie. Źródłem pokrycia będą wolne środki.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Wieczfnia Kościelna gruntów 

stanowiących odcinek drogi powiatowej Nr 2307W relacji Mława - Grzybowo –  

Wieczfnia Kościelna - Pepłówek od wjazdu na posesję nr 187 do wjazdu na posesję  

nr 195/3, w miejscowości Windyki, na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna. 

Zarząd Powiatu oddał w użyczenie na czas realizacji inwestycji tj. do 31.12.2022 r. 

Gminie Wieczfnia Kościelna grunty stanowiące odcinek drogi powiatowej Nr 2307W 

relacji Mława - Grzybowo – Wieczfnia Kościelna – Pepłówek (działka nr 174) od 

wjazdu na posesję nr 7 (działka nr 187) do wjazdu na posesję nr 13B (działka nr 

195/3), o długości 520 m w miejscowości Windyki 

Użyczenie gruntu w/w drogi powiatowej nastąpi w celu realizacji przez Gminę 

Wieczfnia Kościelna zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2307W 

w Windykach”. 

Zasady, terminy, wzajemne zobowiązania dotyczące zakresu prac, odbioru i 

przekazania majątku zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem 

Mławskim - Powiatowym Zarządem Dróg, a Gminą Wieczfnia Kościelna. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 865/2022. 



9. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Wieczfnia Kościelna gruntów 

stanowiących odcinek drogi powiatowej Nr 2306W relacji Nowa Wieś - granica 

województwa – Załęże - Wieczfnia Kościelna - Kuklin od skrzyżowania z działką nr 

ew. 72/3 do wjazdu na posesję nr 52, na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna. 

Zarząd Powiatu oddał w użyczenie na czas realizacji inwestycji tj. do 31.12.2022 r. 

Gminie Wieczfnia Kościelna grunty stanowiące odcinek drogi powiatowej Nr 2306W 

relacji Nowa Wieś - granica województwa- Załęże - Wieczfnia Kościelna – Kuklin 

(działka nr 48) od skrzyżowania z działką nr 72/3 do wjazdu na posesję nr 52                   

(dz. Nr 77), na odcinku około 260 m w miejscowości Wieczfnia Kościelna. 

Użyczenie gruntu w/w drogi powiatowej nastąpi w celu realizacji przez Gminę 

Wieczfnia Kościelna zadania: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej                    

Nr 2306W w Wieczfni Kościelnej”. 

Zasady, terminy, wzajemne zobowiązania dotyczące zakresu prac, odbioru                             

i przekazania majątku zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem 

Mławskim - Powiatowym Zarządem Dróg, a Gminą Wieczfnia Kościelna. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 866/2022. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Wiśniewo gruntów 

stanowiących odcinek drogi powiatowej Nr 2345W  oznaczonymi nr ew.: 308, 281/1 

w miejscowości Stare Kosiny, na terenie Gminy Wiśniewo. 

Zarząd Powiatu oddał w użyczenie na okres od 04.04.2022.r. do 30.04.2023.r. Gminie 

Wiśniewo grunty stanowiące odcinek drogi oznaczony jako działki nr 308 i nr 281/1 

w miejscowości Stare Kosiny stanowiące pas drogowy drogi powiatowej 2345 W                

w miejscowości Stare Kosiny położone na terenie Gminy Wiśniewo. 

Użyczenie gruntu w/w drogi powiatowej nastąpi w celu realizacji przez Gminę 

Wiśniewo zadań: „Budowa czterech zjazdów w miejscowości Stare Kosiny”. 

Zasady, terminy, wzajemne zobowiązania dotyczące zakresu prac, odbioru                              

i przekazania majątku zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem 

Mławskim - Powiatowym Zarządem Dróg, a Gminą Wiśniewo. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 867/2022. 

11. Informacja z otwarcia ofert „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4  w 

Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” objętego dofinansowaniem z Programu  

Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ze środków  

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ( FRKF) – Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

poinformował, że otwarcie ofert dot. realizacji zadania „Budowa sali gimnastycznej 

przy Zespole Szkół Nr 4  w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”  nastąpiło w dniu 

29.03.2022 r. 

Złożone oferty to: 

Oferta 1  

Rembud Sp. z o.o. Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 175, 06-300 Przasnysz 

Cena  za wykonanie całości zamówienia   brutto – 11 194 331,73 zł. 

Gwarancja – rękojmia  60 m-cy 

Oferta 2  

JL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Plac Tadeusza Kościuszki 1                  

18-400 Łomża 

Cena  za wykonanie całości zamówienia   brutto- 12 980 508,09 zł. 

Gwarancja – rękojmia  60 m-cy                                                                                                  

Zamawiający zamierza przeznaczyć na kompleksowe sfinansowanie w/w zamówienia 

kwotę – 9 262 051,00 zł. (brutto) – budżet 2022 r.  w tym: 

- roboty budowlane    - 9 003 074,00 zł. (brutto) 



- obsługa inwestycyjna( nadzory ) – 258 977,00 zł.(brutto) 

Brakująca kwota do realizacji w/w zamierzenia  - 2 191 257,73 zł. (brutto)                          

z podziałem na: 

2022 rok -  kwota –    876 503,00 zł. 

2023 rok – kwota – 1 314 754,73 zł. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za realizacją w/w zadania przez firmę 

Rembud Sp. z o.o. z Przasnysza. W kwestii uzupełnia brakującej kwoty postanowił 

odnieść się w terminie późniejszym po dokonaniu analizy finansowej.  

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

2022 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 868/2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2022 r. 

Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 13.554,00 zł i 

dotyczy: 

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji pochodzącej z 

rezerw celowej na zadania własne w rozdziale 80105 w wysokości 13.554,00 zł z 

przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Po 

stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Mławie na zadania własne, zgodnie z podjętą decyzją 

Wojewody. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

Dochody powiatu stanowią kwotę 99.793.754,32 zł 

Wydatki powiatu stanowią kwotę 120.886.255,17 zł 

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 21.092.500,85 zł 

Przychody budżetu stanowią kwotę 23.483.500,85 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. 

13. 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 869/2022 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2022. 

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

powiatu mławskiego na rok 2022. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 870/2022 w sprawie zmiany harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2022. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych 

z realizacją przedsięwzięć. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 871/2022 w sprawie przekazania uprawnień 

kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania 

zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

16. 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 872/2022 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. 

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

i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 873/2022 w sprawie zmiany planu finansowego 

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

18. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania 

budżetu powiatu mławskiego za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 874/2022 w sprawie przedstawienia sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2021 oraz informacji o 

stanie mienia. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego 

wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z 

przeciwdziałaniem COVID-19. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 875/2022 w sprawie przedłożenia informacji o 

wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich 

na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 

20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w sprawie wprowadzenia 

do planu finansowego jednostki środków z przeznaczeniem na nagrody dla 

pracowników.  

Pan Tomasz Dobrosielski – Kierownik Działu Zarządzania Kryzysowego 

poinformował, że Mławska Hala Sportowa wykonuje powierzone  dodatkowe zadania 

związane z zarządzaniem kryzysowym - pomocą osobom z Ukrainy, którzy 

przekraczają granice w wyniku toczących się działań wojennych. 

W związku z zaistniałą sytuacją Pan Dariusz Sowiński - Dyrektor MHS w Mławie 

zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wprowadzenie do planu jednostki na 2022 

rok środków finansowych w wysokości 8 000,00 zł na nagrody dla pracowników 

MHS: 

- § 4010 – 11 748,32 zł 

- § 4110 – 2 030,14 zł 

- § 4120 - 245,37 zł 

- § 4710 - 33,94 zł 

Proponowane nagrody:  

- pracownicy obsługi - 2 osoby – 700,00 zł netto, 1 osoba – 500,00 zł netto, 1 osoba – 

1000,00 zł netto, 

- instruktorzy sportu - 3 osoby – 700,00 zł netto, 1 osoba – 1000,00 zł netto 

- administracja - 2 osoba – 1000,00 zł netto. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za przyznaniem dodatków specjalnych 

dla pracowników Mławskiej Hali Sportowej w/w wysokościach oraz dla Pana 

Dariusza Sowińskiego - Dyrektora MHS w Mławie w wys. 1200,00 zł. Źródłem 

pokrycia będą środki pochodzące  z zarządzania kryzysowego.  

21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie wsparcia 

działań placówki w formie wprowadzenia zmian do planu finansowego jednostki na 

2022 rok z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników. 

Pan Tomasz Dobrosielski – Kierownik Działu Zarządzania Kryzysowego 

poinformował, że w związku z kryzysem humanitarnym powstałym na skutek działań 

wojennych na Ukrainie, w ramach zarządzania kryzysowego Bursa Szkolna w Mławie 

realizuje pozastatutowe zadania związane z udzieleniem pomocy uchodźcom z 

Ukrainy, przybyłych na teren powiatu mławskiego. W ramach tych działań 



uruchomiono punkt noclegowo-żywieniowy dla uchodźców głównie matek z dziećmi 

w Bursie Szkolnej w Mławie. Powierzono dodatkowe zadania zmieniają czasową 

organizację pracy placówki i zwiększają zakres obowiązków wszystkich pracowników 

jednostki.  W związku z powyższym Dyrektor Bursy Szkolnej w  Mławie zwróciła się 

do Zarządu Powiatu z prośbą o wsparcie działań palcówki w formie zmian planu 

finansowego z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników: 

§ 4010 – 15500,00 zł 

§ 4110 – 2 635,00 zł 

§ 4120 – 379,75 zł 

Pani Dyrektor Bursy Szkolnej proponuje przyznanie nagród dla: 

- pracowników recepcji (4,5 etatu) – po 1000,00 zł 

- pracowników bloku żywieniowego (5 etatów) – po 1000,00 zł 

- pracowników administracji 92 etaty) – po 1000,00 zł 

- pracowników obsługi (4 etaty) – po 700,00 zł 

- pracowników obsługi (2 osoby) – po 500,00 zł 

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za przyznaniem dodatków specjalnych 

dla pracowników Bursy Szkolnej w/w wysokościach oraz dla Pani Ewy Wojtali - 

Dyrektora Bursy Szkolnej w  Mławie w wys. 1200,00 zł. Źródłem pokrycia będą 

środki pochodzące  z zarządzania kryzysowego.  

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

zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku. 

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków 

dotyczących realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – Zarząd Powiatu 

przyznał dotacje: 

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

na terenie Powiatu Mławskiego, w tym zajęć edukacyjnych dla seniorów”: 

1) Koło Gospodyń Wiejskich „AleBabki”, Dębsk 70, 06-516 Szydłowo -                        

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – 1 000,00 zł; 

2) Koło Gospodyń Wiejskich w Dzierzgówku, Dzierzgówek 16, 06-520 

Dzierzgowo -  „Warsztaty zdrowego odżywiania połączone z profilaktyką nt. 

raka piersi oraz profesjonalnym doborem bielizny” – 1 000,00 zł; 

Zadanie 2: „Promowanie idei i wspieranie działań profilaktycznych i programów 

edukacyjnych, służących poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego 

mieszkańców”: 

1) Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”, ul. 

Narutowicza 6, 06-500 Mława – „Pomagamy bo się na tym znamy” – 1 500,00 

zł; 

2) Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Droga”, ul. Płocka 56 m 6, 06-500 

Mława – „Reintegracja środowisk abstynenckich po okresie pandemii 

koronawirusa” – 3 000,00 zł; 

3) Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywne Kobiety”, ul. Mławska 4, 06-540 

Radzanów -  „Popłyńmy po zdrowie” – 1 500,00 zł. 

Zadanie 3: „Organizowanie spotkań integracyjnych o zasięgu powiatowym 

promujących zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”: 

1) Koło Gospodyń Wiejskich Stare Kosiny, Stare Kosiny 36B, 06-521 Wiśniewo 

-  „Wiosenne oczyszczanie organizmu, czyli jak zdrowo rozpocząć 

przygotowania do wiosny i lata” –  600,00 zł. 

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

losowych”: 



1) Koło Gospodyń Wiejskich „Dobrogoszczanki”, Dobrogosty 4, 06-520 

Dzierzgowo – „Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie 

nagłych zdarzeń losowych” –  600,00 zł; 

2) Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki”,  Piegłowo Wieś 27, 06-516 

Szydłowo – „Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej połączone z zasadami prawidłowego zachowania się w trakcie 

nagłych zdarzeń losowych” –  600,00 zł. 

           W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 876/2022. 

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia umów cywilno – prawnych z wyżej 

wymienionymi organizacjami. 

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

zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 

roku. 

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków 

dotyczących realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

– Zarząd Powiatu przyznał dotacje: 

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

osób niepełnosprawnych”: 

1) Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”,                     

ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława -  „Piknik z Uśmiechem” – 1 500,00 zł; 

2) Mławskie Stowarzyszenie „Amazonki”, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława -  

„Szlakiem historycznym i duchowym” – 1 200,00 zł. 

Zadanie 2: „Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych                          

i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych 

dziedzinach”: 

1) Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”,                     

ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława – „Sportowo i rekreacyjnie na Farmie Iluzji” 

– 2 500,00 zł. 

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

osoby niepełnosprawne”: 

1) Fundacja Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych „Krok ku Samodzielności”, 

Aleja  Piłsudskiego 3, 06-500 Mława -  „Wakacyjne warsztaty dla dzieci 

niepełnosprawnych” – 1 900,00 zł; 

2) Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji 

„Serce za serce”,  ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława - „Prowadzenie zajęć 

terapeutycznych, aktywizujących osoby z niepełnosprawnością - kontynuacja” 

– 7 000,00 zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 877/2022. 

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia umów cywilno – prawnych z wyżej 

wymienionymi organizacjami. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia Ministra 

Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Mławskiego do realizacji 

przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, podejmując uchwałę 

Nr 878/2022.   

W ramach przedsięwzięcia Wnioskodawcą jest Powiat Mławski, realizatorem osobno 

każda szkoła zakwalifikowana do objęcia wsparciem finansowym przez Ministra 

Edukacji  Nauki tj.: 

1) Technikum nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie, 



2) Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Mławie, 

3) Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r., 

4) II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z 

Września 1939 r. 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w szkołach w okresie od dnia podpisania 

porozumienia do 24.06.2022 r.  

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie może przekroczyć kwoty 64 730,00 zł. 

Wartość dofinansowania dla wszystkich szkół, które złożyły wniosek do organu 

prowadzącego to 43 584,00 zł.   

Budżet przedsięwzięcia wymaga wniesienia wkładu własnego w wysokości co 

najmniej 20% całkowitego kosztu zadania. 

Wkład własny w łącznej kwocie nieprzekraczającej 21 146,00 zł będą stanowiły 

wpłaty rodziców dzieci, uczestniczących w wycieczce. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego 

Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Mławie. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Anecie Zawadzkiej Dyrektorowi 

Zespołu Szkół nr 2 w Mławie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu 

Mławskiego i podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji 

przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, podejmując uchwałę 

Nr 879/2022.  

26. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego 

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

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Stefanowi Wojnarowskiemu 

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

składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Mławskiego i podejmowania wszelkich 

czynności w zakresie realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj 

Polskę”, podejmując uchwałę Nr 880/2022. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego 

Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Matyjasikowi 

Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. do 

składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Mławskiego i podejmowania wszelkich 

czynności w zakresie realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj 

Polskę”, podejmując uchwałę Nr 881/2022. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w III Liceum 

Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

Mławie. 

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

zgodnie z art.165 ustawy prawo oświatowe organ prowadzący szkołę może 

zorganizować oddział przygotowawczy dla osób niebędących obywatelami polskimi, 

które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do 

korzystania z nauki. W związku z kryzysem uchodźczym będącym wynikiem działań 

wojennych na Ukrainie, pojawia się konieczność utworzenia oddziału 

przygotowawczego dla osób przybyłych na teren powiatu mławskiego. 

Przedmiotowy projekt uchwały dotyczy utworzenia w roku szkolnym 2021/2022 od 

dnia 01.04.2022r oddziału przygotowawczego w  III Liceum Ogólnokształcącym w 

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

33, 06-500 Mława, dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających 

obowiązkowi nauki w w/w szkole, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na 



poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają dostosowania 

procesu kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, a także dostosowania 

formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia. 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu zapytał o okres funkcjonowania 

klasy przygotowawczej.  

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziały Edukacji i Zdrowia stwierdziła, że klasa 

przygotowawcza będzie funkcjonować do końca roku szkolnego 2021/2022.  

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu zapytał: 

- w jakim wymiarze będzie przebiegała nauka języka polskiego ? 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziały Edukacji i Zdrowia poinformowała, że w 

klasach przygotowawczych prowadzi się kształcenie ogólnokształcące. Ilość godzin  

tygodniowo -  26  + dodatkowo 6 godzin tygodniowo nauki języka polskiego. 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu zwrócił uwagę, że przedstawione 

stanowisko jest niezgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                    

z dnia 23.08.2017 r. z późn. zm. Zdaniem radnego rekomendowany minimalny 

wymiar zajęć w szkole ponadpodstawowej wynosi 26 godzin tygodniowo, w tym 6 

godzin tygodniowo nauki języka polskiego. Pan radny zwrócił uwagę, że kompetencją 

Zarządu Powiatu jest ustalenie sposobu funkcjonowania i zorganizowania nauczania 

w klasie przygotowawczej. 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziały Edukacji i Zdrowia przywołała zapisy 

rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki „Na realizację obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w oddziale przygotowawczym  przeznacza się w tygodniowym 

rozkładzie zajęć liczbę godzin w szkole podstawowej niemniejszą niż 26. 

W oddziale przygotowawczym, w ramach tygodniowego wymiaru prowadzi się naukę 

języka polskiego według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego 

programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców w wymiarze nie niższym 

niż 6 godzin tygodniowo”.  

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu poinformował, że dyrektorzy szkół 

mają obowiązek przeprowadzenia rozeznania potrzeb edukacyjnych uczniów. 

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych otrzymali  dużą pulę godzin, które mogą być 

wykorzystane na zajęcia np. korekcyjno-kompensacyjne czy terapeutyczne.  

Zarząd Powiatu opowiedział się za utworzeniem oddziału przygotowawczego w III 

Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Mławie, podejmując uchwałę Nr 882/2022. 

Oddział przygotowawczy będzie realizował zajęcia edukacyjne w wymiarze 26 godzin 

tygodniowo.  

29. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie w sprawie nieodpłatnego 

użyczenia hali sportowej w celu prowadzenia treningów i rozgrywania pozostałych 

meczów przez Zarząd Klubu Sportowego ,,Zawkrze”.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie hali sportowej w 

celu prowadzenia treningów i rozgrywania pozostałych meczów przez Zarząd Klubu 

Sportowego ,,Zawkrze”. Do tej pory zawodnicy Klubu przeprowadzali treningi na 

Mławskiej Hali Sportowej, ale z uwagi na fakt, że jest ona zajęta przez repatriantów              

z Ukrainy jest to niemożliwe.  

30. Sprawy różne. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że w dniu             

30 marca 2022 roku do Rady Powiatu Mławskiego i Zarządu Powiatu Mławskiego 

wpłynęła petycja w sprawie ilości oddziałów szkolnych i podwyższenia w nich liczby 

uczniów. Petycja została złożona przez Oddział Powiatowy Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Mławie, Międzyszkolną Komisję Pracowników Oświaty i Wychowania 



Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność” Region Mazowsze Oddział w 

Mławie w imieniu rodziców, uczniów szkół podstawowych i nauczycieli. Zostanie ona 

skierowana pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu zwrócił uwagę, że w szkołach 

średnich prowadzone są wspólne zajęcia z wychowania fizycznego dla chłopców i 

dziewcząt. Takie rozwiązanie jest nienajlepsze. Nauczyciele wychowania fizycznego 

chcą podziału na grupy. WF ma elastyczną podstawę programową. Jest ona inna dla 

chłopców i dla dziewcząt. Dla dobra uczniów zajęcia z wychowania fizycznego 

powinny odbywać się w grupach oddzielnie dla dziewcząt i dla chłopców. 

W przypadku realizacji nauki języka obcego należy wziąć pod uwagę możliwości 

organizacyjne i zasoby kadrowe szkoły. Zasady nauki języków winny być jednolite 

dla wszystkich szkół.  

W związku z petycją należy zorganizować spotkanie z dyrektorami szkół i 

przedstawicielami związków zawodowych. 

Ponadto Pan radny przypomniał, że w dniu 28.02.2022r. Zarząd Powiatu postanowił 

zaprosić na jedno z kolejnych swoich posiedzeń Dyrektora PZD w Mławie, 

Projektanta, Wójta Gminy Strzegowo oraz Wójta Gminy Radzanów, celem 

przedstawienia proponowanych rozwiązań technicznych i postępu prac związanych                 

z opracowaniem dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej                    

nr 2355W Radzanów – Strzegowo”. Przedmiotowy temat nie został zrealizowany. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu odnosząc się do swojego 

przedmówcy zapewnił, że temat ten będzie przedmiotem obrad Zarządu Powiatu                    

w dniu 07.04.2022r. 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto czterdzieste drugie 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 
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                                                                               Jerzy Ryszard Rakowski                   

                                                                               Zbigniew Markiewicz             

                                                                               Jolanta Karpińska         

                                                                               Witold Okumski       

                                                                               Krystyna Zając          

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 142/2022 

z dnia 31.03.2022 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 31 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  

01.04.2022 r.  

 

 


