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Protokół Nr 145/2022  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 21 kwietnia 2022 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto czterdzieste 

piąte 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 144/2022 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 13.04.2022 r.  

4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

 przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Mławie za rok 2021; 

 przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Mławskim za rok 

2021. 

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie przedstawiła przedmiotowe 

projekty uchwał Rady Powiatu Mławskiego. 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu poprosił o informację na temat 

wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka.  

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie poinformowała, że 

prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie w wys. 3 300,00zł 

miesięcznie.   

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu stwierdził, że szkoła w Radzanowie 

objęła opieką rodzinny dom dziecka w Dozinach, w którym obecnie przebywa                    

13 dzieci. Łączny koszt utrzymania dziecka w rodzinnym domu dziecka wynosi                        

1 531,00 zł. Koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Kowalewie wynosi ponad 

5 000,00 zł.  W rodzinnych domach dziecka młodzi ludzie mają odpowiednie, 

prawdziwie rodzinne warunki. Tego typu placówki tworzą rodziny, nie wychowawcy. 

To bardzo ważne dla poczucia bezpieczeństwa dzieci, które mają szansę na 

nawiązanie rodzinnej więzi i uporania się ze swoimi problemami z przeszłości. Należy 

inwestować i promować rodzinne domy dziecka, dążyć do zwiększenia 

wynagrodzenia dla prowadzących rodzinne dom dziecka.  

Po dyskusji Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady 

Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXV Sesji.  

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady Powiatu 

Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXV Sesji.  

5. Podjęcie uchwały w  sprawie  przyjęcia do realizacji projektu pn. „Rodzicielstwo – 

myślę, czuję, potrzebuję” wybranego do dofinansowania przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród 

dzieci i młodzieży w 2022 roku. 

Pani Joanna Tańska – Dyrektor ZOW w Mławie poinformowała, że projekt 

„Rodzicielstwo – myślę czuję, potrzebuję” planowany jest do realizacji w okresie od 



01.05.2022r. do 30.11.2022r. Oferentem projektu będzie Powiat Mławski, a 

realizatorem zadania Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie. 

Całkowity koszt projektu wynosi 58 350,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi                     

48 990,00 zł. Wkład własny stanowi kwotę 9 360,00 zł, przy czym 8 360,00 zł to 

wkład rzeczowy a 1 000,00 zł to wkład finansowy.  

Środki na wkład własny finansowy zabezpieczone są w Powiatowym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2021 – 2025. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację projektu „Rodzicielstwo - myślę, czuję, 

potrzebuję”, wybranego do dofinansowania przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród 

dzieci i młodzieży w 2022 roku, podejmując uchwałę Nr 893/2022. 

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Mławie o wprowadzenie do planu budżetu jednostki na rok 2022 po stronie dochodów 

i wydatków kwoty uzyskanej w związku z przeprowadzonym postępowaniem 

sądowym przeciwko ZUS oraz zaakceptowanie propozycji wydatkowania części tej 

kwoty na potrzeby jednostki. 

Pani Maria Magdalena Kozakiewicz – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o 

wprowadzenie do planu budżetu jednostki na rok 2022 w rozdziale Przedszkola 

specjalne, § 0830 - Wpływy z usług oraz dokonanie zmian wg. poniższych zestawień: 

Dochody: 

Zwiększenie – 676 055,97 zł 

Działu 801, rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne, § 0940, § 0830, 

Działu 801, rozdziału 80105 Przedszkola specjalne, § 0830,  

Działu 801, rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne, § 0830 

Zmniejszenie – 676 055,97 zł 

Działu 801, rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne, § 0970,  

Działu 801, rozdziału 80105 Przedszkola specjalne, § 0970, 

Działu 801, rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne, § 0970 

Wydatki: 

Zwiększenie – 274 090,35 

Działu 801, rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne, § 4210, § 4260, § 4300,              

§ 6050,  

Działu 801, rozdziału 80105 Przedszkola specjalne, § 6050,  

Działu 801, rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne, § 4300. 

Pani Dyrektor SOSW w Mławie poinformowała, że w związku postępowaniem 

sądowym prowadzonym przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o zwrot 

nienależnie pobranych i odprowadzonych składek na Fundusz Emerytur 

Pomostowych, oraz zasadzeniem Wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku Sygn. Akt 

VI. U 722/21 ich zwrotu, na rachunek bankowy w dniu 6 kwietnia br. wpłynęła 

całkowita kwota nadpłat wynikających z rozliczeń pomiędzy ZUS a Ośrodkiem. 

Nadpłaty składek na FEP powstały w wyniku błędnej interpretacji przez płatnika w 

2009 r. przepisów ustawy o emeryturach pomostowych. W listopadzie 2020 r. Pani 

Dyrektor SOSW  w Mławie wystąpiła do ZUS z pismem w celu wyjaśnienia 

nieprawidłowości.  

Ze względu na nieprzewidziany wpływ środków z ZUS stanowiący zwiększenie 

dochodów jednostki Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  



w Mławie zaproponowała ich wykorzystanie w poniższym zakresie, niezbędnym do 

bieżącego funkcjonowania jednostki: 

1. Kwota 60 000,00 zł z przeznaczeniem pokrycie zwrotu kosztów za media w Bursie 

Szkolnej. 

Obciążenie ze strony Bursy za I kwartał 2022 stanowi 58 % planowanych środków na 

rok bieżący, co oznacza ze do końca roku zabraknie środków finansowych na 

realizację zobowiązań w tym zakresie. 

2. Kwoto 40 000,0 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań za media (gaz, woda, 

energia). 

Na dzień 31 marca br. planowane na ten cel środki wykorzystano w 32%, a zaznaczyć 

należy, że nie zostały uwzględnione faktury za energię elektryczną, których to 

jednostka w roku bieżącym jeszcze nie otrzymała. 

3. Kwoto 22 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 5 komputerów dla pracowników 

administracji. 

Zostały zakupione 2 szt. ze środków bieżących, ponieważ dotychczas użytkowane (od 

ponad 10 lat) nie spełniały wymogów do pracy na stanowiskach w administracji w 

jednostkach publicznych. Wydatkowano na ten cel 4 500,00 zł., niezbędny jest jeszcze 

zakup 3 sztuk sprzętu oraz aktualne, umożliwiające pracę pełne oprogramowanie 

(system operacyjny Office). Wnioskowano w tej sprawie do Zarządu Powiatu w roku 

ubiegłym, ostatecznie zadanie ujęto w materiałach planistycznych na rok 2022. 

4. Kwota 58 606,50 zł z przeznaczeniem na montaż monitoringu wewnętrznego                           

i zewnętrznego na terenie Ośrodka. 

Zamontowany w 2013 roku na terenie szkoły monitoring to 16 kamer (nie obejmuje 

ostatniego, wyremontowanego w 2015 roku piętra - poddasza), z czego na dzień 

dzisiejszy działa 5. Nie działa też rejestrator, którego próbę naprawy podjęto ostatnio 

wiosną 2021 r., co jest niedopuszczalne pod względem bezpieczeństwa zarówno 

dzieci jak i samej jednostki. Sprzęt nie nadaje się do naprawy, ponieważ nie ma 

odpowiednich części zamiennych ze względu na daleko idącą technologię, dlatego też 

konieczny jest montaż nowego i nowoczesnego systemu kamer CCTV.Z 

przeprowadzonego rozeznania cenowego na dzień złożenia niniejszego pisma, 

najkorzystniejsza jest oferta na w/w kwotę brutto. Zadanie ujęte w materiałach 

planistycznych na rok 2022 

5. Kwota 26 600,00 zł przeznaczeniem na modernizację elektryczności i wymianę 

lamp w pomieszczeniach szkolnych (koszt materiałów 19 600,00 zł, usługa 7 000,00 

zł). 

Lampy częściowo zostały wymienione ze środków własnych i przy pomocy środków 

pozyskanych od sponsorów, ponieważ ciągłe awarie uniemożliwiały pracę w 

szczególności administracji, a nawet był czas, kiedy odłączono prąd na całym piętrze 

administracyjnym. 

Zakres prac obejmuje demontaż starych i montaż nowych lamp świetlówkowych (330 

sztuk) oraz lamp na Sali gimnastycznej (16 sztuk) i wymiana bezpieczników, co 

generować będzie oszczędności z tytułu opłat za energię w przyszłości. Zadanie ujęte 

w materiałach planistycznych na rok 2020 i 2021. 

6. Kwota 66 883,85 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci. 

Istniejący plac zabaw podczas ostatniego przeglądu technicznego (29.03.2022 r) został 

zamknięty z powodu zniszczeń (urządzenia nie spełniają wymogów bezpieczeństwa 

dla użytkowników), przez co niepełnosprawne mniejsze dzieci nie mają możliwości 

zabawy na wolnym powietrzu. 

Urządzenia na placu zabaw dla dzieci na terenie SOSW były zamontowane 

30.06.2006 r, i większość z nich to urządzenia drewniane, a co za tym idzie po tak 



długim okresie użytkowania i pod wpływem warunków atmosferycznych, 

wyeksploatowały się. Wiosną 2021 roku najbardziej zużyte urządzenia zostały 

usunięte, pozostałe, w miarę możliwości i ramach posiadanych środków, poddano 

naprawie. Jednakże w roku bieżącym decyzją komisji plac zabaw został zamknięty. 

Z przeprowadzonego rozeznania cenowego na dzień dzisiejszy (kwota ważna 7 dni od 

daty wystawienia) najkorzystniejsza jest oferta na w/w kwotę brutto. Oferta zawiera 

urządzenia standardowe, ponieważ zakup jednego integracyjnego urządzenia dla osób 

niepełnosprawnych przekracza wskazaną wyżej wartość całego zestawu. 

Ponadto Pani Dyrektor stwierdziła, że oprócz wymienionych wyżej niezbędnych 

zakupów i inwestycji, wskazywanie w materiałach planistycznych od kilku lat oraz 

pismach do Zarządu Powiatu planowane są równie ważne wydatki. 

Należy do nich m.in. stworzenie pracowni komputerowej dostosowanej do wymogów 

CKE w celu przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

Z powodu braku takiej pracowni i możliwości przeprowadzania egzaminu we własnej 

jednostce, podpisana została umowa współpracy z dyrektorem ZS Nr 2 w Mławie, na 

mocy której organizowana jest zarówno praktyczna jak i pisemna część egzaminu w 

tamtejszej szkole ponadpodstawowej. 

Kolejnym problemem wymagającym jak najszybszej inwestycji jest sala gimnastyczna 

wraz z pomieszczeniem sanitarnym, które nie spełniają standardów BHP i ppoż. 

Drzwi są za wąskie i zbyt niskie, jedna łazienka zwykle zamknięta ze względu na 

częste awarie i odpadające płytki ze ścian. Brak prysznica i przebieralni. Sprzęt, 

parkiet i oświetlenie wymagają wymiany. 

Pani Dyrektor SOSW w Mławie poinformował również, że złożyła do Zarządu 

Powiatu uzupełnienie przedmiotowego wniosku - o wprowadzenie zmian w budżecie 

na 2022 rok i korektę planów po stronie wydatków, obejmujących środki 

przeznaczone na pokrycie zobowiązań z tyt. składek na FEP według poniższego 

zestawienia: 

Zmniejszenie – 71 236,00 zł 

Działu 801, rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne, § 4110,  

Działu 801, rozdziału 80105 Przedszkola specjalne, § 4110,  

Działu 801, rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne, § 4110, 

Działu 801, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , § 4110, 

Działu 801, rozdziału 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, § 4110. 

Po wyjaśnieniach Pani Marii Magdaleny Kozakiewicz – Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie Zarząd Powiatu jednogłośnie 

pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. Z kwoty, która pozostała tj. 

444 009,62 zł Zarząd Powiatu postanowił utworzyć  rezerwę oświatową. 

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

dodatkowych środków finansowych w kwocie 100 000,00 zł na pokrycie bieżących 

faktur.   

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

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

prośbą o dodatkowe środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł na pokrycie bieżących 

faktur.   

W planie finansowym jednostki na 2022 rok na § 4260 zaplanowana jest kwota w 

wys. 159 000,00 zł. Ze względu na duży wzrost cen energii i gazu szkole pozostały do 

wykorzystania środki w wys. 30 000,00 zł na dzień 20.04.2022r.  

Szkoła opłaca za media budynku ZS Nr 1, ZS Nr 2, Strzelnicę Sportową, Warsztaty 

ZS Nr 1 i ZS Nr 2 oraz dodatkowo za budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 

(opłata za energię).  



Po dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za przyznaniem ZS Nr 1 w 

Mławie dodatkowych środków finansowych w wys. 50 000,00 zł na pokrycie 

wydatków za media (energię, gaz, wodę).  Źródłem pokrycia będzie rezerwa 

oświatowa.  

8. Rozpatrzenie petycji w sprawie ilości oddziałów szkolnych i podwyższenia w nich 

liczby uczniów złożoną przez / dokonano anonimizacji danych osobowych, zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 

1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r. Wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o 
której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. Jawność wyłączyła Joanna Marcinkowska – Kierownik Biura Rady Powiatu./ 
Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, że w dniu 30 marca 

2022 roku wpłynęła petycja złożona przez / dokonano anonimizacji danych osobowych, zgodnie z § 5 ust. 4 

i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r. Wyłączenie jawności w związku z 

brakiem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. Jawność wyłączyła Joanna Marcinkowska – Kierownik Biura 

Rady Powiatu./  w zakresie ilości oddziałów szkolnych i podwyższenia w nich liczby 

uczniów. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  w dniu 13 kwietnia 2022 roku 2022 

roku po zapoznaniu się z jej treścią zwróciła się do Zarządu Powiatu Mławskiego o 

zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie wskazał na zasadność podtrzymania stanowiska zajętego 

uprzednio na posiedzeniach w dniach: 09.03.2022r., 17.03.2022r., potwierdzonych 

pismem adresowanym do dyrektorów szkół z dnia 21.03.2022r. 

Na  rok szkolny 2022/2023 planuje się 25 oddziałów klas pierwszych w szkołach 

ponadpodstawowych, w liczbie po 30 uczniów w oddziale.  W przypadku języków 

obcych i wychowania fizycznego rozważyć możliwość realizacji tych przedmiotów w 

grupach międzyoddziałowych.  

Uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta na 

następnym posiedzeniu.  

Pani Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że do budżetu powiatu 

wpłynęły środki finansowe w wys. 8 065,00 zł za okres od 24.02.2022r. do 

31.03.2022r. na młodzież z Ukrainy ucząca się w naszych szkołach. 

9. Rozpatrzenie petycji / dokonano anonimizacji danych osobowych, zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do 

Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r. Wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o której 

mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. Jawność wyłączyła Joanna Marcinkowska – Kierownik Biura Rady Powiatu./ w 

przedmiocie remontu drogi oraz poboczy w miejscowości Mostowo na odcinku, przy 

którym znajduje się przystanek autobusowy.  

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

4 kwietnia 2022 roku wpłynęła petycja złożona przez / dokonano anonimizacji danych osobowych, 

zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r. Wyłączenie 

jawności w związku z brakiem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. Jawność wyłączyła Joanna 

Marcinkowska – Kierownik Biura Rady Powiatu./ w przedmiocie remontu drogi oraz pobocza w 

miejscowości Mostowo na odcinku, przy którym znajduje się przystanek autobusowy. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  w dniu 13 kwietnia 2022 roku 2022 roku po 

zapoznaniu się z jej treścią zwróciła się do Zarządu Powiatu Mławskiego o zajęcie 

stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

Pana Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że szerokość drogi 

od strony Szreńska w kierunku Mostowa wynosi 5,5 m, natomiast w samej 

miejscowości Mostowo i dalej w kierunku Krzywek do granicy z powiatem 

żuromińskim wynosi 3,5 m. W Mostowie szerokość pobocza wynosi od 6 m do 8 m. 

Brak jest rowów odwadniających. W roku 2020 wykonane zostało odwodnienie.  

Wąska jezdnia skutkuje tym, że pojazdy zjeżdżają na pobocze i powstają nierówności 

i zaniżenia. Podczas opadów gromadzi się tam woda.  

Zarząd Powiatu Mławskiego zapoznał się z treścią petycji i wyjaśnieniami Pana 

Dyrektora PZD w Mławie.  Przedmiotowe zadanie nie jest ujęte w budżecie powiatu 

mławskiego na 2022 rok, jednakże poprawa stanu technicznego poboczy zostanie 

wykonana w ramach bieżącego utrzymania dróg. 



Uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta na 

następnym posiedzeniu.  

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

2022 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 894/2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2022 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 718.440,00 

zł i dotyczy: 

1. Zawartego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w sprawie zakwaterowania i 

wyżywienia obywateli Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w wysokości 

718.440,00 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie 

finansowym jednostek budżetowych oraz innych jednostek, zgodnie uchwałą zarządu 

w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków 

związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 718.440,00 

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

1. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 20.000,00 

zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników, w ramach zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

Dochody powiatu stanowią kwotę 101.052.663,32 zł 

Wydatki powiatu stanowią kwotę 122.145.164,17 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. 

11. 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 895/2022 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji  o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2022. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów   

i wydatków związanych z zapewnieniem zakwaterowania i obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 896/2022 w sprawie opracowania planu 

finansowego dla rachunku dochodów   i wydatków związanych z zapewnieniem 

zakwaterowania i obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa. 

13. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego; 

 zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał Rady Powiatu 

Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXV Sesji.  

 



     14.  Sprawy różne.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za przeznaczeniem kwoty 950 000,00 zł 

na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił stan 

zakwaterowania obywateli Ukrainy na terenie powiatu mławskiego: 

Bursa Szkolna w Mławie – 49 osoby, Mławska Hala Sportowa w Mławie – 96 osób, 

Szkoła Podstawowa nr 6 w Mławie – 39 osób, Gmina Radzanów – 78 osób, Gmina 

Szydłowo – 43 osoby, Gmina Stupsk – 43 osoby /w tym 2 osoby w Krajowym 

Ośrodku Mieszkalno - Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na SM w Dąbku /, Gmina 

Dzierzgowo – 3 osoby, Gmina Wieczfnia Kościelna – 24 osoby. 

Do dnia dzisiejszego w Centrum Obsługi Uchodźców Wojennych w Mławie 

zarejestrowało się 2106 osób, są to głównie kobiety i dzieci, które do Polski uciekły z 

powodu wojny. 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto czterdzieste piąte posiedzenie 

Zarządu Powiatu. 

 

 

                                                                                               Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                                  Jerzy Ryszard Rakowski ................                  

                                                                               Krystyna Zając .............................     

                                                                               Jolanta Karpińska ........................         

                                                                               Witold Okumski ...........................   

                                                                               Jacek Szlachta ...........................   

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 145/2022 

z dnia 21.04.2022 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2022 roku 

 

Uchwały Zarządu Powiatu objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

 

 

                                                                          Zarząd Powiatu Mławskiego: 

 

 Jerzy Ryszard Rakowski ................                  

                                                                               Krystyna Zając .............................     

                                                                               Jolanta Karpińska ........................         

                                                                               Witold Okumski ...........................      

                                                                               Jacek Szlachta ...........................   

 

 

          Sporządziła: 

Joanna Marcinkowska  

22.04.2022 r.  

 

 


