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Protokół Nr 144/2022  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 13 kwietnia 2022 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto czterdzieste 

czwarte 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, Pan Jan Chodziutko – Dyrektor Wydziału Komunikacji. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poprosił o wprowadzenie do  

porządku obrad dodatkowego punktu: 

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

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 143/2022 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 07.04.2022 r.  

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdu marki 

Renault Laguna przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie 

prawomocnego postanowienia z dnia 2  lutego  2022 r. Sądu Rejonowego w Mławie, 

sygn. akt: I Ns 433/21, podejmując uchwałę Nr 886/2022. 

Likwidacja – demontaż nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego 

wystawionego przez firmę zajmującą się demontażem pojazdów. 

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

2022 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 887/2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2022 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 528.484,00 

zł i dotyczy: 

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji pochodzącej z 

rezerwy celowej w rozdziale 75411 w wysokości 86.500,00 zł z przeznaczeniem na 

sfinansowanie świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w 

komendzie. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie 

finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania 

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

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji pochodzącej z 

rezerwy celowej na zadania własne w rozdziale 80102, 80120 i 80115 w wysokości 

27.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” . Po stronie 

wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Mławie oraz Zespołu Szkół Nr 2 i 4 w Mławie na zadania własne, 

zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. Ponadto przesuwa się środki w wysokości 



6.750,00 zł z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie celem 

zabezpieczenia udziału własnego w wysokości 20% w w/w jednostkach oświatowych. 

3. Dotacji celowej w ramach zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w 

rozdziale 80195 w wysokości 43.584,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poznaj 

Polskę”. Powyższe środki rozdzielono na ZS Nr 2 w wysokości 15.000,00 zł, ZS Nr 3 

w wysokości 3.584,00 zł i ZS Nr 4 w wysokości 25.000,00 zł. 

4. Dotacji celowej w ramach zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w 

rozdziale 80195 w wysokości 371.400,00 zł z przeznaczeniem na program 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Powyższe środki rozdzielono dla 

Bursy Szkolnej w wysokości 15.000,00 zł oraz dla Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w wysokości 356.400,00 zł. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 528.484,00 

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

1. W rozdziale 71012 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia dla 

pracowników. 

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

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 5.000,00 zł, z 

przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w ramach zadań z zakresu administracji 

rządowej. 

3. W rozdziale 85406 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 9.745,00 zł, z przeznaczeniem 

na opłaty za energię. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

Dochody powiatu stanowią kwotę 100.334.223,32 zł 

Wydatki powiatu stanowią kwotę 121.426.724,17 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. 

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 888/2022 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 rozpatrzenia oferty pozakonkursowej wnioskowanej 

przez Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Trzcianka 27, 06-516 Szydłowo 

dotyczącej realizacji zadania pod nazwą „Oficjalne otwarcie KGW w Trzciance 

Czerwone Korale”.  

Zarząd Powiatu uznał za celowe realizację zadania pod nazwą: Oficjalne otwarcie 

KGW  w Trzciance „Czerwone Korale” wnioskowanego przez Koło Gospodyń 

Wiejskich  z siedzibą w Trzcianka 27, 06-516 Szydłowo i  dokonał wsparcia tego 

zadania poprzez dofinansowanie w formie dotacji celowej budżetowej w kwocie                     

1 000,00 zł, podejmując uchwałę Nr 889/2022. 

Szczegółowe warunki powierzenia realizacji w/w zadania określi stosowna umowa. 



8. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wysokości dotacji na ucznia szkoły 

publicznej i niepublicznej, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki oraz dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany 

obowiązek szkolny lub nauki w roku budżetowym 2022 w Powiecie Mławskim. 

Zarząd Powiatu dokonał aktualizacji wysokości dotacji na ucznia szkoły publicznej i 

niepublicznej, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

oraz dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub 

nauki w roku budżetowym 2022 w Powiecie Mławskim, podejmując uchwałę                      

Nr 890/2022. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdania 

z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok. 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia przedstawiła 

przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego. 

Poinformowała, że uchwałą Nr XXI/155/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 

grudnia  2020 roku został przyjęty Program Współpracy Powiatu Mławskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

Przyjęcie Programu Współpracy poprzedziły konsultacje społeczne dotyczące 

projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu 

Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2021 rok, przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 74/2020 

Starosty Mławskiego z dnia 21.10.2020 roku, w dniach od 29.10.2020r. do dnia 

12.11.2020 r. Jako formę konsultacji przyjęto wyrażenie pisemnej opinii za pomocą 

formularza umieszczonego na stronie internetowej Powiatu Mławskiego, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. W trakcie trwania konsultacji nie 

wpłynęła żadna opinia odnosząca się do zawartych w Programie Współpracy 

priorytetowych zadań publicznych na 2021 rok. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 891/2022. 

10. Przedłożenie Zarządowi Powiatu Mławskiego protokołu z dokonanej oceny wniosków 

w sprawie przyznania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz 

nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie 

wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

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

Komisja w składzie: 

1.Witold Okumski  – Członek Zarządu – Przewodniczący Komisji  

2. Edyta Wild  – Sekretarz Powiatu Mławskiego 

3. Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

4. Beata Chocholska – Inspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia 

rozpatrzyła łącznie 33 wnioski, w tym: 25 wniosków w sprawie przyznania nagród dla 

zawodników za osiągnięcia sportowe oraz 8 wniosków w sprawie przyznania nagród 

dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

Ocena w/w wniosków została dokonana w oparciu o Regulamin przyznawania nagród 

finansowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów 

prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 

międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym stanowiący 



załącznik do Uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia                            

30 września 2020 r. 

Po przeprowadzonej ocenie formalnej Komisja stwierdziła, iż 1 wniosek w sprawie 

przyznania nagrody dla zawodnika nie spełnia wymogów określonych w § 7 

Regulaminu – został złożony przez nieuprawniony podmiot.  

Następnie Komisja dokonała oceny merytorycznej 24 wniosków o przyznanie nagród 

dla zawodników oraz  8 wniosków dla trenerów. Po dokonaniu oceny merytorycznej 

Komisja stwierdziła, iż 2 wnioski w sprawie przyznania nagrody dla zawodnika i 1 

wniosek w sprawie przyznania nagrody dla trenera nie spełniają wymogów 

merytorycznych określonych w § 5 Regulaminu – nie spełniają osiągnięć sportowych 

określonych w paragrafie oraz 1 wniosek w sprawie przyznania nagrody dla 

zawodnika nie spełnia warunków określonych w § 3 Regulaminu – zawodnik 

reprezentuje klub sportowy mający swoją siedzibę poza terenem powiatu mławskiego. 

Po przeprowadzonej ocenie merytorycznej Komisja zarekomendowała do przyznania 

nagrody 22 wnioski złożone za osiągnięcia zawodników oraz 7 wniosków 

dotyczących osiągnięć trenerów. 

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2022 rok. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z treścią wniosku Pani Ewy Wojtali – Dyrektora 

Bursy Szkolnej w Mławie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym 

jednostki na 2022 rok, polegających na: 

- zmniejszeniu działu 854, rozdziału 85410 § 4270, § 4040, § 4800, § 4210 o kwotę 

22 103,04 zł 

- zwiększeniu działu 854, rozdziału 85410 § 4260 o kwotę 22 103,04 zł. 

Podstawą dokonania zwiększenia i zmniejszenia planu finansowego jednostki na 2022 

rok jest wzrost opłat za energię i gaz.  

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie umowy z firmą EUROFAST na dzierżawę części nieruchomości  

z przeznaczeniem na miejsca parkingowe.  

Po zapoznaniu się z wnioskiem Pani Ewy Wojtali – Dyrektora Bursy Szkolnej w 

Mławie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie na okres 3 lat umowy dzierżawy 

części nieruchomości  o powierzchni 15,76 m 2 oznaczonej w ewidencji gruntów 

numerem 4067/2 położonej przy ul. Lelewela 5, z przeznaczeniem na miejsca 

parkingowe dla firmy EURO FAST Zbigniew Choroś ul. Chabrowa 6, 06-500 Mława; 

Amfora Joanna Sidwińska ul. Sienkiewicza 30A, 06-500 Mława. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 892/2022. 

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mławie              

w sprawie przyznania dodatkowych środków w wys. 9 745,00 zł na opłacenie faktury 

za ogrzewanie gazowe.  

Po zapoznaniu się z wnioskiem Pani Izabeli Wiśniewskiej – Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział 

się za zwiększeniem planu finansowego jednostki na 2022 rok w dziale 854, rozdziale 

85406 § 4260 o kwotę 9 745,00 zł na opłacenie faktury za ogrzewanie gazowe. 

Powyższe środki zostaną przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu. 

14. Sprawy różne.  

Pani Elżbieta Kowalska - Skarbnik Powiatu poinformowała, że w dniu dzisiejszym do 

budżetu powiatu wpłynęły środki finansowe wys. 718 440,00 zł na zakwaterowanie i 

wyżywienie obywateli Ukrainy w zakresie wynikającym z zawartego porozumienia z 

Wojewodą Mazowieckim w dniu 07.04.2022r. za okres od 24.02.2022r. do 

31.03.2022r. Przyznane wsparcie finansowe stanowią środki Funduszu Pomocy w 



rozumieniu art. 14 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Służą one pokryciu 

zobowiązań zaciągniętych na ten cel, w tym zwrotu zobowiązań finansowych 

poniesionych z własnych środków.  

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto czterdzieste czwarte 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 

                                                                                               Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                               Jerzy Ryszard Rakowski                   

                                                                               Krystyna Zając     

                                                                               Jolanta Karpińska         

                                                                               Witold Okumski       

                                                                                

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 144/2022 

z dnia 13.04.2022 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2022 roku 

 

Uchwały Zarządu Powiatu objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

 

 

                                                             Zarząd Powiatu Mławskiego: 

 

                                                 Jerzy Ryszard Rakowski   

                                   Krystyna Zając                                           

                                       Jolanta Karpińska      

                                    Witold Okumski      

 

 

          Sporządziła: 

Joanna Marcinkowska  

14.04.2022 r.  

 

 


