
Br. 0022.19.2022                                      

 

Protokół Nr 150/2022  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 30 maja 2022 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto pięćdziesiąte 

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 149/2022 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 23.05.2022 r.  

4. Rozpatrzenie wniosku firmy BAXTOM Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na 

lokalizację projektowanego przyłącza kablowego nn-0,4 kV wraz z ze złączem 

kablowym na działce o numerze ewid. 407/1 w m. Kowalewo.  

Po zapoznaniu się z wnioskiem firmy BAXTOM Sp. z o.o., którego treść przedstawił 

Pan Marek Kujawa – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami - Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie opowiedział się za 

wydaniem zgody  na lokalizację projektowanego przyłącza kablowego nn-0,4 kV 

wraz z ze złączem kablowym na działce o numerze ewid. 407/1, obręb 0008 

Kowalewo w m. Kowalewo, gm. Wiśniewo. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i 

przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez negocjacji 

na realizację zadania pn. „Modernizacja poziomej osnowy szczegółowej z zespołami 

znaków ściennych dwufunkcyjnych do państwowego układu wysokościowego                    

PL-EVRF2007-NH dla terenu Gminy Szydłowo”. 

Zarząd Powiatu powołał Komisję Przetargową do przygotowania i prowadzenia 

postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez negocjacji  na realizację 

zadania pn. „Modernizacja poziomej osnowy szczegółowej z zespołami znaków 

ściennych dwufunkcyjnych do państwowego układu  wysokościowego                                 

PL-EVRF2007-NH dla terenu gminy Szydłowo” w następującym składzie: 

1. Krystyna Zając - Przewodnicząca Komisji 

2. Dariusz Makowski - Członek Komisji 

3. Marek Kujawa - Członek Komisji 

4. Jolanta Gołębiewska - Sekretarz Komisji 

podejmując uchwałę Nr 923/2022. 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym jest Dyrektor 

Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w zakresie  merytorycznym 

Dyrektor Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 

6. Zaopiniowanie zadania inwestycyjnego na podstawie art. 11 b, ust. 1 ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych.  

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie zaopiniował zadania 

inwestycyjne na podstawie art. 11 b, ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 



szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 176): 

1) Budowa zachodniej obwodnicy Mławy, odcinek między ulicą Gdyńską, a 

nowoprojektowaną droga krajową S7, Gmina Mława, nazwa Wnioskodawcy: Mosty 

Katowice Sp. z o.o.; 

2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w miejscowości Nosarzewo Borowe w 

zakresie budowy chodnika od km 85+200 do km ok. 85+705, Gmina Szydłowo, 

nazwa Wnioskodawcy: Robimart Sp. z o.o. 

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

2022 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 924/2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2022 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 572.961,00 

zł (per saldo) i dotyczy: 

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w 

rozdziale 85510 w wysokości 567,00 zł dotyczącej aktualizacji zapotrzebowania na 

realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia 

wychowawczego. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie 

finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadaniach 

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

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 85508 w wysokości 6.953,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku 

wychowawczego. 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. Kolejnej transzy środków dotyczących zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego 

oraz zapewnienia transportu i środków czystości obywatelom Ukrainy ze środków 

Funduszu Pomocy w wysokości 566.575,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody 

Mazowieckiego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie 

finansowym jednostek budżetowych oraz innych jednostek, zgodnie z uchwałą 

zarządu w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów                                 

i wydatków związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia oraz                          

z zapewnieniem transportu i zakupu środków czystości obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 572.961,00 

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

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na 

zakup materiałów i wyposażenia, w ramach środków bieżących, własnych jednostki. 

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 bieżących z zakresu 

administracji rządowej. 

3. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w wysokości 5.000,00 zł w 

planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie z przeznaczeniem na zakup 

usług remontowych oraz kosztów komorniczych, w ramach środków bieżących, 

własnych jednostki. 

4. W rozdziale 80120 następuje przesunięcie środków w wysokości 7.500,00 zł                    

w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie z przeznaczeniem na zakup 



materiałów i wyposażenia, w ramach środków z dotacji z Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa oraz środków własnych jednostki. 

5. W rozdziale 80102 następuje przesunięcie środków w wysokości 1.850,00 zł                      

w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie                                       

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w ramach środków z dotacji                   

z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

6. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w wysokości 

3.000,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie związanych                        

z zakupem materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na egzaminy zawodowe oraz 

zakupu usług zdrowotnych z przeznaczeniem na badania lekarskie dla pracowników. 

7. W rozdziale 85195 następuje przesunięcie środków w wysokości 3.000,00 zł w 

planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie z przeznaczeniem na zakup 

materiałów i wyposażenia, w ramach środków bieżących, własnych jednostki. 

8. W rozdziale 85205 następuje przesunięcie środków w wysokości 5.700,00 zł                       

w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie z przeznaczeniem na 

zakup energii, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

Dochody powiatu stanowią kwotę 102.960.389,24 zł 

Wydatki powiatu stanowią kwotę 127.444.993,09 zł 

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 24.484.603,85 zł 

Przychody budżetu stanowią kwotę 26.875.603,85 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 w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mławskiego. 

8. 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 925/2022 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2022. 

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

powiatu mławskiego na rok 2022. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 926/2022 w sprawie zmiany harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2022. 

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

i wydatków związanych z realizacją zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 927/2022 w sprawie zmiany planu finansowego 

dla rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań pomocy 

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

11. 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 XXXVI/270/2022 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 

30.05.2022 r.  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 

rok - Zarząd Powiatu Mławskiego wprowadził następujące zmiany: 



- poz. I. „wynagrodzenia osobowe i pochodne” zwiększenie o kwotę 104.606,00zł do 

kwoty 2.129.294,00 zł; 

- poz. III. „ bieżące utrzymanie dróg” zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł do kwoty  

1.931.678,00 zł. 

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

zwiększeniu i wynosi 31 688 006,91 zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 928/2022. 

12. 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 pięćdziesiąte posiedzenie 

Zarządu Powiatu. 

 

 

                                                                                               Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                                  Jerzy Ryszard Rakowski                

                                                                               Krystyna Zając     

                                                                               Jolanta Karpińska      

                                                                               Witold Okumski  

                                                                               Jacek Szlachta  

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 150/2022 

z dnia 30.05.2022 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 30 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  

31.05.2022 r.  

 

 


