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Protokół Nr 146/2022  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 28 kwietnia 2022 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto czterdzieste 

szóste 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 145/2022 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 21.04.2022 r.  

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

2022 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 897/2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2022 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 53.182,50 

zł i dotyczy: 

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji pochodzącej z 

rezerwy celowej w rozdziale 85395 w wysokości 35.722,50 zł z przeznaczeniem na 

świadczenie pieniężne dotyczące częściowego pokrycia kosztów zagospodarowania i 

bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty 

Polaka. 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. 

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji pochodzącej z 

rezerwy celowej w rozdziale 85203 w wysokości 17.460,00 zł z przeznaczeniem na 

finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z 

Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Po stronie wydatków 

następuje zwiększenie środków w planie finansowym Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie 

z podjętą decyzją Wojewody. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 53.182,50 

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 13.600,00 zł, z 

przeznaczeniem na wynagrodzenia, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

Dochody powiatu stanowią kwotę 101.774.036,79 zł 

Wydatki powiatu stanowią kwotę 125.308.640,64 zł 

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 23.534.603,85 zł 

Przychody budżetu stanowią kwotę 25.925.603,85 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. 

5. 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 898/2022 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2022. 

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

powiatu mławskiego na rok 2022. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 899/2022 w sprawie zmiany harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2022. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych 

z realizacją przedsięwzięć. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 900/2022 w sprawie przekazania uprawnień 

kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania 

zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

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

powiatowych zamiejskich w 2022 r.  

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 XXXV/260/2022 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 

28.04.2022 r.  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 

r., - Zarząd Powiatu wprowadził następujące zmiany: 

- poz. II.13. wprowadzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „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”, wartość zadania: 200 000,00 zł. 

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

zwiększeniu i wynosi: 31 283 400,91 zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 901/2022. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

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

04.04.2022r. do Rady Powiatu Mławskiego wpłynęła petycja  złożona przez Panią 

sołtys wsi Mostowo w przedmiocie remontu drogi oraz pobocza w miejscowości 

Mostowo na odcinku, przy którym znajduje się przystanek autobusowy. 

Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji, która 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 Mławskiego na posiedzeniu w dniu 21.04.2022r. zapoznał się                                      

z przedmiotową petycją. Przedmiotowe zadanie nie jest ujęte w budżecie powiatu 

mławskiego na 2022 rok, jednakże poprawa stanu technicznego poboczy zostanie 

wykonana w ramach bieżącego utrzymania dróg. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 902/2022. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu przypomniał, że w dniu 30 

marca 2022 roku wpłynęła petycja 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 zakresie ilości oddziałów szkolnych i podwyższenia w nich 

liczby uczniów. 

Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji, która  w dniu 

13.04.2022r. po zapoznaniu się z jej treścią zwróciła się do Zarządu Powiatu 

Mławskiego  o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 21.04.2022r. 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. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 903/2022. 

     14.  Sprawy różne.  

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu poprosił o przygotowanie przez dyrektorów 

jednostek organizacyjnych powiatu tabeli (stanowisko, wynagrodzenie, dodatek 

funkcyjny, dodatek stażowy, staż pracy w jednostce, proponowana podwyżka płacy) 

celem przeprowadzenia analizy pod kątem ustalenia zasad i możliwości przyznania 

podwyżki wynagrodzeń dla samorządowych pracowników zatrudnionych w 

Starostwie Powiatowym w Mławie i jednostkach organizacyjnych powiatu 

mławskiego. 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto czterdzieste szóste 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 

                                                                                               Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                                  Jerzy Ryszard Rakowski             

                                                                               Krystyna Zając  

                                                                               Jolanta Karpińska     

                                                                               Witold Okumski  

                                                                               Jacek Szlachta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 146/2022 

z dnia 28.04.2022 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 28 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  

29.04.2022 r.  

 

 


