
Br. 0022.17.2022                                      

 

Protokół Nr 148/2022  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 17 maja 2022 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto czterdzieste 

ósme 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 147/2022 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 06.05.2022 r.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Mławie za rok obrotowy 2021r. 

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie przedstawił sprawozdanie 

finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 

2021r. obejmujące: 

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2021r. - 31.12.2021r.; 

2) Bilans na dzień 31.12.2021r.; 

3) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021r. - 31.12.2021r.; 

4) Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a 

wynikiem finansowym brutto; 

5) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 01.01.2021r. - 

31.12.2021r.; 

6) Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2021r. - 31.12.2021r.; 

7) Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 2021; 

- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania 

finansowego; 

- Raporty z weryfikacji podpisu elektrycznego. 

Po dyskusji Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie zaopiniował 

projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 

2021r. i postanowił wnieść pod obrady XXXVI sesji.  

Pan Dyrektor SPZOZ w Mławie poinformował, że zamierza zwrócić się do Zarządu 

Powiatu Mławskiego z prośbą o pomoc finansową w realizacji inwestycji „Prace 

adaptacyjne oraz okołoadaptacyjne Pracowni Diagnostyki Obrazowej”                                         

z przeznaczeniem na zadania: 

- Prace okołoadaptacyjne na potrzeby pracowni Tomografii Komputerowej i 

Rezonansu Magnetycznego; 

- Modernizacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Pracowni Rezonansu 

Magnetycznego. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie opowiedział się za przyznaniem wsparcia 

finansowego dla SPZOZ w Mławie. Decyzję w zakresie wysokości środków 



finansowych Zarząd Powiatu podejmie w terminie późniejszym, po złożeniu 

stosownego wniosku przez Dyrektora SPZOZ w Mławie.  

5. Rozpatrzenie pisma w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu 

mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Słowackiego 18 w Mławie.  

Pani Joanna Tańska – Dyrektor ZOW w Mławie poinformowała, że najemca zwrócił 

się z prośbą o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego                 

nr 3 w budynku przy ul. Słowackiego 18 w Mławie. W dniu 21.04.2022 roku 

uregulował zadłużenie z tytułu czynszu.  

Zarząd Powiatu Mławskiego po zapoznaniu się z pozytywną opinią Pani Dyrektor 

ZOW w Mławie jednogłośnie opowiedział się za przywróceniem najemcy tytułu 

prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Słowackiego 

18 w Mławie. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury konkursowej na stanowisko  

dyrektora  Zespołu Szkół nr 2 w Mławie. 

Zarząd Powiatu Mławskiego opowiedział się za przystąpieniem  do procedury 

konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Mławie, podejmując 

uchwałę Nr 910/2022. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury konkursowej na stanowisko  

dyrektora  Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie.   

Zarząd Powiatu Mławskiego opowiedział się za przystąpieniem  do procedury 

konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z 

Września 1939 r. w Mławie, podejmując uchwałę Nr 911/2022. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie złożenia wniosku w ramach Rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna 

tablica”. 

Zarząd Powiatu Mławskiego wyraził zgodę na: 

1) akceptację dla wniosków złożonych przez dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie na przystąpienie do Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”. 

2) złożenie przez Powiat Mławski wniosku do Wojewody Mazowieckiego                                

o uzyskanie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w formie laptopa 

ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez 

ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji 

indywidualnej, zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, tablicy interaktywnej, projektora, głośników, 

interaktywnego monitora dotykowego lub specjalistycznego oprogramowania lub 

materiałów edukacyjnych  dla: 

a) Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

Mławie,  

b) III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Mławie,  

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

Piłsudskiego w Mławie 
podejmując uchwałę Nr 912/2022. 

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu planowany jest w roku 2022, gdzie 

kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca 2022 r., a przekazanie środków finansowych na 

zakup pomocy dydaktycznych do 31 sierpnia 2022 r. 

Całkowita wartość zadania nie może przekroczyć kwoty 52 500,00 zł. 



Maksymalna kwota dofinansowania z budżetu państwa to 14 000,00 zł na każdą 

szkołę ponadpodstawową.  

Wymagany  wkład własny ze strony Powiatu Mławskiego wynosi co najmniej 20 % 

kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa  

i  stanowi w całości wkład pieniężny w kwocie nieprzekraczającej kwoty 10 500,00 zł.  

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie 

zwiększenia nakładów na zadanie inwestycyjne ,,Opracowanie dokumentacji 

projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2355W Radzanów- Strzegowo” dla 

Wykonawcy zadania P.A. Dusińskiego.  

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu 

Mławskiego z prośbą o zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2355W 

Radzanów-Strzegowo" dla Wykonawcy zadania: P.A. Dusińskiego. 

Rozszerzenie zakresu prac następuje w wyniku ustaleń, jakie miały miejsce w dniu                 

7 kwietnia br. do zmian projektu planu zagospodarowania uwzględniającego 

propozycje Gmin: Radzanów i Strzegowo o wykonanie projektów dodatkowych 

elementów: ścieżka rowerowa lub ciąg pieszo rowerowy na całym odcinku, 

dodatkowe odcinki dróg powiatowych oraz dodatkowe rondo. 

Koszt ponadplanowych prac to kwota: 73.800,00zł brutto przy czym koszt ten 

zostanie w całości pokryty środkami gmin w odpowiednich wysokościach: 

- Gmina Radzanów: 30 05l,20zł 

- Gmina Strzegowo: 43 748,80zł. 

W związku z faktem, iż przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie dwóch 

gmin zdecydowano na podzielenie kosztów proporcjonalnie do długości istniejących 

odcinków na terenach danych gmin.  

Koszt sporządzenia dokumentacji po zwiększeniu zakresu prac projektowych: 

318.570,00zł. 

Zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy kompletna dokumentacja projektowa zostanie 

wykonana do końca maja 2023 roku, a nie jak zakładały postanowienia zawartej z nim 

umowy nr 5/DP/2021 - do dnia 30 czerwca 2022 roku. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana 

Leszka Ślubowskiego – Dyrektora PZD w Mławie w przedmiotowej sprawie.  

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

stanowiących pas drogowy drogi powiatowej Nr 2333W Turza Wielka-Liberadz na 

terenie Gminy Szreńsk. 

Zarząd Powiatu Mławskiego oddał w użyczenie na okres od 17.05.2022 r. do 

31.12.2023 r. Gminie Szreńsk grunt stanowiący  pas drogowy drogi powiatowej 

2333W Turza Wielka-Liberadz w miejscowości Proszkowo oznaczony jako działka nr 

ewidencyjny 306  o powierzchni 88 m2 na skrzyżowaniu z drogą gminną położoną na 

działkach o nr ewidencyjnym 298/2 i 303/2 w miejscowości Proszkowo, podejmując 

uchwałę Nr 913/2022. 

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

Szreńsk zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Proszkowo położonej na działkach o nr ew. 298/2 i 303/2”. 

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

przekazania majątku zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem 

Mławskim - Powiatowym Zarządem Dróg, a Gminą  Szreńsk. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Mława                                    

w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 231211W Aleja Świętego 

Wojciecha, położonej  na terenie Miasta Mława.  



Zarząd Powiatu Mławskiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Miasta 

Mława w sprawie zmiany przebiegu  istniejącej drogi gminnej nr 231211W (Aleja 

Świętego Wojciecha) zaliczonej do kategorii dróg gminnych uchwałą Nr VI/56/2007 

Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia przebiegu i 

zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych i 

ustalił jej nowy przebieg poprzez niżej wymienione działki o nr ewid.: 1576/36, 

535/27, 535/29, 1576/164, 1576/11, 1576/174, 535/4, 535/14, 536/2, 537/20, 537/15, 

538/31, 538/5, 537/3, 549/2, 550/1, 550/7, 551/7, 550/5, 551/3, 550/8, 551/4, 552/4, 

553/1, 571/6, 574/8, 574/11, 575/4, 576/4, 577/6, 578/4, 579/4, 580/4, 581/4, 582/6, 

583/4, 584/5, 585/8, 585/12, 585/6, 588/4, 588/9, 589/5, 592/5, 593/5, 595/6, 596/5, 

596/6, 597/5, 597/6, 598/5, 598/6, 599/4, 600/4, 601/4, 602/2, 603/2, 604/5, 613/11, 

614/1, 615/19, 616/15, 617/19, 619/1, 619/3 obręb: 0010 Miasto Mława. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 914/2022. 

12. Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy.  

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt decyzji 

Burmistrza Miasta Mława o warunkach zabudowy – Zmiana sposobu użytkowania 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego na funkcje mieszkalną wielorodzinną o 

trzech lokalach mieszkalnych wraz z nadbudowa i rozbudową, nr ewid. działki 10-103 

Mława. 

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

2022 r. 

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 915/2022.w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 r. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji                         

o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu 

na rok 2022. 

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 916/2022.w sprawie przekazania 

jednostkom budżetowym informacji  o dokonanych zmianach planu dochodów i 

wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2022. 

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

i wydatków związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium, tego państwa. 

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 917/2022.w sprawie zmiany planu 

finansowego dla rachunku dochodów  i wydatków związanych z zapewnieniem 

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium, tego państwa. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad określenia zasad i kosztów pobytu obywateli 

Ukrainy finansowych ze środków Funduszu Pomocy oraz zasad ich rozliczenia. 

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 918/2022.w sprawie zasad określenia 

zasad i kosztów pobytu obywateli Ukrainy finansowych ze środków Funduszu 

Pomocy oraz zasad ich rozliczenia. 

17. Przedstawienie propozycji podziału środków finansowych na jednostki organizacyjne 

powiatu z limitu na podwyżki wynagrodzeń pracowników.  

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie zatwierdził propozycję przedstawioną przez 

Pana Jerzego Rakowskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu w zakresie podziału 

środków finansowych na jednostki organizacyjne powiatu z limitu na podwyżki 

wynagrodzeń pracowników. 

 

 

 



18. Sprawy różne.  

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie postanowił zwiększyć plan finansowy 

Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie o kwotę 300 000,00 zł na zadanie bieżące 

utrzymanie dróg w związku  z panującą inflacją i znacznym wzrostem cen zakupu 

paliwa, emulsji i grysu. Źródłem pokrycia będą wolne środki. 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie 

poinformował, że w związku z prowadzoną procedurą uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 

2313W – ul. Nowowiejska w Mławie” Wiceprezes Firmy KRUSZ-BET Plus Sp. z o. 

o. Sp. k. Uniszki Zawadzkie zwrócił się na piśmie z prośbą o przedłużenie czasu na 

ukończenie prac objętych przedmiotową umową nr 15/WR/2021 do dnia 30.09.2022r. 

Wydanie decyzji uzależnione jest od uzyskania pozytywnych opinii organów 

administracji publicznej oraz przeprowadzenia podziału nieruchomości, co znacznie 

wydłuża procedurę projektową i warunkuje rozpoczęcie robót drogowych. Powyższe 

przyczyny skutkują niemożliwością dotrzymania pierwotnie złożonych terminów 

wykonania umowy.  

Zarząd Powiatu Mławskiego po zapoznaniu się z wnioskiem Stowarzyszenia 

Rekonstrukcji Historycznej  79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana 

Lwa Sapiehy jednogłośnie opowiedział się za dofinansowaniem w kwocie 2 230,00 zł 

widowiska historycznego „Rozbicie więzienia PUB w Mławie”, planowanego na 

dzień 4 czerwca 2022 roku. Współorganizatorem przedsięwzięcia będzie Powiat 

Mławski. Źródłem pokrycia wydatku będą środki pochodzące z Działu 921 - Kultura i 

ochrona dziedzictwa narodowego Rozdziału 92105 § 4300 - Usługi.  

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto czterdzieste siódme 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 

                                                                                               Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                               Jerzy Ryszard Rakowski               

                                                                               Krystyna Zając    

                                                                               Jolanta Karpińska  

                                                                               Witold Okumski  

                                                                               Jacek Szlachta  

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 148/2022 

z dnia 17.05.2022 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 17 maja 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  

18.05.2022 r.  

 

 


