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Protokół Nr 143/2022  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 7 kwietnia 2022 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto czterdzieste 

trzecie 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: 

10. Zapoznanie się z pismem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie możliwości 

korzystania z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego uczniów z Ukrainy 

uczęszczających do oddziałów przygotowawczych.  

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 142/2022 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 31.03.2022 r.  

4. Przedstawienie informacji na temat postępu prac związanych z opracowaniem 

dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów – 

Strzegowo”. Analiza proponowanych rozwiązań technicznych. 

Projektanci Pan Andrzej i Tomasz Dusińcy w formie prezentacji przedstawili przebieg 

zaprojektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 2355W Radzanów – Strzegowo.                 

W spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Powiatu uczestniczyli:  Pan Leszek 

Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie, Pan Przemysław Pakuszewski – Wójt Gminy 

Radzanów, Pan Wiesław Zalewski – Wójt Gminy Strzegowo, Pan Dariusz Makowski 

- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska, Pani Edyta Wild – 

Sekretarz Powiatu, Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu.                   

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu mławskiego – Gminie Radzanów 

(ok. 6 km) i Gminie Strzegowo (ok. 10 km). W ramach opracowania projektuje się 

jezdnię drogi nawierzchni bitumicznej, przebudowę skrzyżowań, budowę 3 rond, 

budowę chodników i ścieżki rowerowej, o którą zabiegali wójtowie obydwóch gmin. 

Projekt wiąże się z koniecznością zajęcia terenów potrzebnych pod infrastrukturę 

drogową. 

Rozbudowa drogi przyczyni się do polepszenia warunków  komunikacyjnych oraz do 

zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku. 

W związku z rozszerzeniem zakresu opracowania dokumentacji technicznej w 

stosunku do założeń pierwotnych Zarząd Powiatu uznał, że zachodzi konieczność 

zaplanowania dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy, jak również dokonania 

zmiany terminu oddania kompletnej dokumentacji PZD w Mławie.  

Zarząd Powiatu zaproponował zwiększenie udziału finansowego gmin 

proporcjonalnie do długości ścieżki rowerowej na każdej gminie.  

Wójtowie zadeklarowali zwiększenie pomocy finansowej na opracowanie 

dokumentacji technicznej oraz zwiększenie wkładu własnego na realizację robót 

budowalnych.  



5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska                  

o dokonanie zmian  w Wieloletniej Prognozie Finansowej  polegających na 

zwiększeniu limitu wydatków na rok 2022 i 2023 dla zadania inwestycyjnego pn.   

„Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. 

Warszawskiej 44 a”. 

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska                  

zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian  w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej  polegających na zwiększeniu limitu wydatków na rok 2022 i 

2023 dla zadania inwestycyjnego pn.  „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole 

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

Limit wydatków na rok 2022 zwiększenie o kwotę 876 503,00 zł do kwoty                      

5 857 076,50 zł Limit wydatków na rok 2023 zwiększenie o kwotę 1 314 754,73 zł do 

kwoty 5 596 232,23 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą po zmianach                                    

11 453 308,73 zł. 

Pan Dyrektor poinformował, że w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej 

na realizację w/w zadania inwestycyjnego  najniższa złożona oferta na roboty 

budowlane została złożona przez firmę Rembud Sp. z o o ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 175, 06-300 Przasnysz na kwotę 11 194 331,73 zł. 

Powiat mławski zaplanował na kompleksowe sfinansowanie realizacji zadania na lata 

2022-2023 kwotę 9 262 051,00 zł w tym : 

- roboty budowlane - 9 003 074,00 zł brutto 

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

Brakująca kwota do realizacji robót budowlanych to kwota 2 191 257,73 zł brutto z 

podziałem na: 

- 2022 rok kwota - 876 503,00 zł brutto 

- 2023 rok kwota - 1314 754,73 zł brutto 

Termin związania z umową Zamawiającego upływa dnia 29.04.2022 r. 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu uważa, że należy dokonać korekty 

budżetu powiatu wynikającej z obsługi długu. W dniu 6 kwietnia 2022 roku WIBOR 

3M wzrósł z 1,72% do poziomu 4,92 %. W budżecie tego roku na obsługę zadłużenia 

zaplanowana jest kwota w wys. 257 000,00 zł . Po przeliczeniu należy ją uzupełnić                 

o kwotę 415 600,00 zł (przy założeniu, że obligacje zostaną wypuszczone od 1 lipca 

br. i nie będzie następnej podwyżki WIBOR-u).  

Wracając do przedmiotowego wniosku, Pani Skarbnik odnosząc się do roku 2022 

zaproponowała zwiększenie obligacji o kwotę 876 503,00 zł, na przyszły rok 2023 

należy nie planować na ten moment zaciągania zobowiązania zewnętrznego, a ująć 

sfinansowanie z wolnych środków.  

Zarząd Powiatu uznał propozycję przedstawioną przez Panią Skarbnik za słuszną                    

i wyraził zgodę na dokonanie zmian  w Wieloletniej Prognozie Finansowej  dla 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w 

Mławie przy ul. Warszawskiej 44 a” o które wnioskuje Pan Dyrektor Wydziału 

Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska.                   

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

powiatowych zamiejskich w 2022 roku.  

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 XXXIV/252/2022 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 

30.03.2022 r.  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 

r., - Zarząd Powiatu wprowadził następujące zmiany: 



- poz. I. „ Zarządzanie siecią drogową- wydatki administracyjne” zwiększenie zadania 

o kwotę 245 508,00 zł do kwoty ogółem: 587 781,00 zł. 

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

zwiększeniu  i wynosi : 31 083 400,91 zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 883/2022. 

7. Uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy.  

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekty decyzji o warunkach zabudowy 

Burmistrza Miasta Mława: 

1) Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego nr 12 w budynku handlowo-

usługowym na 10 lokali mieszkalnych, nr ewid. działki 10-248/23 Mława; 

2) Budowa 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i 

niezbędną infrastrukturą, nr ewid. działki 11-301/10 Mława. 

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

2022 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 884/2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2022 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 11.985,00 

zł i dotyczy: 

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 

zadania w rozdziale 75045 w wysokości 10 785,00 zł z przeznaczeniem na zadania 

związane z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji 

wojskowej w 2022 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie 

finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 

3. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie 

zwiększenia dochodów z porozumienia z Powiatem Grodziskim na utrzymanie dzieci 

w rodzinach zastępczych w wysokości 1 200,00 zł. Po stronie wydatków dokonuje się 

zwiększenia środków z w/w porozumienia w planie finansowym Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, zgodnie z przeznaczeniem. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 11 985,00 

zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w  w/w pozycji I oraz: 

1. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 5 019,00 zł, z 

przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wypłatą nagród za wykonywanie 

zadań służbowych za zastępstwo, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. 

2. W rozdziale 75020 i 75095 następuje przesuniecie środków w planie finansowym 

Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na 

zadania bieżące w ramach środków własnych jednostki. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

Dochody powiatu stanowią kwotę 99 805 739,32 zł 

Wydatki powiatu stanowią kwotę 120 898 240,17 zł 

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 21 092 500,85 zł 

Przychody budżetu stanowią kwotę 23 485 500,85 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. 



9. 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 885/2022 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2022. 

10. Zapoznanie się z pismem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie możliwości 

korzystania z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego uczniów z Ukrainy 

uczęszczających do oddziałów przygotowawczych. 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia zapoznała Zarząd 

Powiatu z treścią pisma Ministra Edukacji i Nauki w sprawie możliwości korzystania 

z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego uczniów z Ukrainy uczęszczających 

do oddziałów przygotowawczych. 

Poinformowała, że w przypadku przypisania ucznia do oddziału przygotowawczego w 

SIO, technicznie możliwe jest zaznaczenie w danych dziedzinowych dodatkowej, 

bezpłatnej nauki języka polskiego. Oznaczać to będzie, że uczeń taki jednocześnie 

korzysta z nauki w oddziale przygotowawczym oraz uczęszcza na dodatkowo 

zorganizowane lekcje języka polskiego, jako języka obcego. Zgodnie                                    

z obowiązującymi obecnie przepisami, wskazanie danych w ten sposób spowoduje, że 

uczeń zostanie przyporządkowany do dwóch wag tj. P51 = 0,4 dla ucznia oddziałów 

przygotowawczych oraz P50 = 1,5 dla ucznia lub słuchaczy korzystających                              

z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 i 9 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe. Uczeń uczęszczających do 

oddziału przygotowawczego, bez dodatkowych lekcji języka polskiego, 

przyporządkowany zostanie jedynie do wago P51. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował dodatkowe 2 godziny języka polskiego                 

w oddziale przygotowawczym dla uczniów z Ukrainy. 

11. 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 trzecie 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 

                                                                                               Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                               Jerzy Ryszard Rakowski                   

                                                                               Zbigniew Markiewicz             

                                                                               Jolanta Karpińska         

                                                                               Witold Okumski       

                                                                               Krystyna Zając          

                                         

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Protokołu Nr 143/2022 

z dnia 07.04.2022 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 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  

07.04.2022 r.  

 

 


