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Protokół Nr 151/2022  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 13 czerwca 2022 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto pięćdziesiąte 

pierwsze 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 150/2022 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 30.05.2022 r.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w 

Bogurzynie, gminy Wiśniewo, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego.  

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Mławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy nieruchomości położonej w Bogurzynie, gminy Wiśniewo, stanowiącej 

własność Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXVII Sesji. 

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

wprowadzenia do budżetu Powiatu Mławskiego na 2022 r. środków zadania 

inwestycyjnego, ujętego w planie wydatków niewygasających za 2021 rok 

pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313W- ul. Nowowiejska w Mławie”.  

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

Mławskiego z prośbą o wprowadzenie do budżetu Powiatu Mławskiego na 2022 rok 

środków zadania inwestycyjnego, ujętego w planie wydatków niewygasających za 

2021 rok pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W- ul. Nowowiejska w 

Mławie" w wysokości: 658.472,38zł w tym: środki własne Powiatu: 329.236,38zł, 

środki Miasta Mława: 329.236,00zł. 

Realizacja inwestycji przez Wykonawcę: Krusz Bet Plus Sp. z o. o. nie jest możliwa w 

przewidzianym w umowie terminie ze względu na brak prawomocnej decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Opóźnienie w wydaniu decyzji zostało 

spowodowane koniecznością uzyskania opinii konserwatorskiej. 

Opinia została wydana przez konserwatora dopiero pod koniec terminu załatwienia 

sprawy, dodatkowo korespondencja odbywała się drogą listowną, co z kolei miało 

wpływ na termin otrzymania jej oryginału. 

Ponadto w momencie rozpoczynania inwestycji nie były znane dokładne granice pasa 

drogowego drogi powiatowej. Po opracowaniu mapy do celów projektowych przez 

uprawnionego geodetę okazało się, że zachodzi konieczność pozyskania części 

przyległych do drogi nieruchomości celem wykonania chodnika. W tym momencie 

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie niezwłocznie przystąpił do opracowywania 

podziałów nieruchomości, a następnie po ich otrzymaniu złożył wniosek o wydanie 

decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych. Jednakże, jak już 

wspomniano wcześniej nieoczekiwana konieczność uzyskania opinii 



konserwatorskiej, a następnie jej długie procedowanie skutecznie wstrzymało bieg 

sprawy dotyczącej realizacji inwestycji. 

W związku z powyższym oraz mając na uwadze zakres i charakter przewidzianych 

prac budowlanych, realny termin na wykonanie zadania ulegnie zmianom. 

Umowa z Wykonawcą Krusz Bet Plus Sp. z o.o. na wykonanie zadania zostanie 

aneksowana na dzień 30.06.2022r. W przypadku wprowadzenia zadania do budżetu w 

niezmiennej wysokości: 658.472,38zł termin na wykonanie zadania zostanie 

odpowiednio wydłużony tak, aby wykonać inwestycję zgodnie ze sztuką budowlaną i 

uwzględnić wszystkie wymagania technologiczne zarówno wykonywanych jak i 

wbudowanych materiałów. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie przychylił się do wniosku Pana Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w przedmiotowej sprawie. 

6. Informacja na temat postępowania przetargowego zadania inwestycyjnego 

pn. ,,Budowania mostu na rzece Seracz wraz z drogą dojazdową”. 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że na początku 

czerwca br. przeprowadzone zostało postepowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na inwestycję pn. ,,Budowania mostu na rzece Seracz wraz z drogą 

dojazdową”. Zakres robót przewidywał budowę obiektu mostowego na rzece Seracz w 

Mławie wraz z przebudową drogi dojazdowej, którą stanowi ul. Płocka będąca drogą 

powiatową nr 2364W. Po otwarciu ofert okazało się, że złożona oferta z najniższą 

zaproponowaną kwotą znacząco przekracza zarezerwowane w budżecie środki 

finansowe. Na realizację inwestycji zaplanowano środki w kwocie 7 500 000,00 zł 

uwzględniające również dotację z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości                           

3 750 000,00 zł, natomiast najniższa oferta wynosiła 14,7 mln zł.                              

W związku z powyższym należy rozważyć możliwość zmniejszenia zakresu 

inwestycji w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej tak, 

aby można było ją zrealizować w zaplanowanej kwocie i wykorzystać przyznane 

środki w kwocie 3 750 000,00 zł. Odcinek drogi przewidziany do przebudowy 

wynosiłby ok. 999 m. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie opowiedział się za zmniejszeniem zakresu 

inwestycji (droga powiatowa nr 2364W - od obiektu mostowego do drogi krajowej             

Nr 7). Postanowił zwrócić się do Ministerstwa Infrastruktury - Departament Dróg 

Publicznych w Warszawie o wyrażenie zgody na zmniejszenie zakresu inwestycji. 

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie wprowadzenia do budżetu 

powiatu mławskiego na 2022 rok środków zadania inwestycyjnego, ujętego w planie 

wydatków niewygasających za 2021 rok pn. „Rozbudowa drogi powiatowej                        

Nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra – 

wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek, proces 

budowlany”. 

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

Mławskiego z prośbą o wprowadzenie do budżetu powiatu mławskiego na 2022 rok 

środków zadania inwestycyjnego, ujętego w planie wydatków niewygasających za 

2021 rok pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z 

mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra – wykonanie dokumentacji technicznej, 

podział geodezyjny działek, proces budowlany”. Zadanie stanowi przedsięwzięcie 

wieloletnie, finansowane z Funduszu Dróg Samochodowych oraz pomocy Gminy 

Radzanów, które realizuje Wykonawca: PTH Wapnopol Adam Nowakowski na 

podstawie umowy nr 16/DP/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku. Część środków pomocy 

Gminy Radzanów w wys. 200 000,00 zł została zaplanowana jako wydatki 

niewygasające, stanowiące wynagrodzenie dla Wykonawcy na pokrycie faktury 



częściowej, jeśli stan zaawansowanych robót przekroczy 40%. Na dzień dzisiejszy 

stan wykonanych prac nie pozwala Wykonawcy na wystawienie faktury częściowej i 

realizację wydatków niewygasających do dnia 30 czerwca 2022 roku. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie ustosunkował się do wniosku Pana 

Dyrektora PZD w Mławie w przedmiotowej sprawie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia                              

z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. 

Zarząd Powiatu Mławskiego wyraził zgodę na podpisanie porozumienia z 

Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad na przejęcie nowo 

wybudowanych odcinków dróg zaliczanych do dróg powiatowych powstałych w 

związku z „Budową drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Mława 

Strzegowo”, podejmując uchwałę Nr 929/2022. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dla Wójta Gminy Stupsk w sprawie 

zaliczenia dróg gminnych, położonych na terenie Gminy Stupsk do kategorii 

gminnych dróg publicznych oraz ustalenia ich przebiegu. 

Zarząd Powiatu Mławskiego pozytywnie zaopiniował zaliczenie  dróg  gminnych, 

położonych na terenie gminy Stupsk do kategorii gminnych dróg publicznych oraz 

ustalenia ich przebiegu, podejmując uchwałę Nr 930/2022. 

10. Wyrażenie zgody na złożenie pisma do Gminy Szreńsk dot. poziomu dofinansowania 

zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi 

powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu                        

o JNI 01005639 w m. Doziny” na poziomie 50% udziału własnego powiatu.  

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Powiat 

Mławski uzyskał dofinansowanie na realizację inwestycji pn. Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w 

tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. 

Doziny”, w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych. Szacunkowy koszt realizacji zadania inwestycyjnego na lata 2022-

2023 wynosi 15 300 000,00 zł a udział własny powiatu mławskiego to kwota 

1 050 000,00 zł. 

Zarząd Powiatu Mławskiego mając na uwadze ustalenia dotyczące partycypacji w 

kosztach realizacji inwestycji na terenie Gminy Szreńsk na poziomie 50% udziału 

własnego powiatu opowiedział się za wystąpieniem do Pana Wójta Gminy Szreńsk o 

podjęcie działań wprowadzających powyższe zadanie na najbliższej sesji Rady Gminy 

Szreńsk do budżetu gminy i do Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansując 

zadanie w kwotach na rok 2022 – 250 000,00 zł i na rok 2023 – 275 000,00 zł. 

Pozwoli to rozpocząć procedurę przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy. W 

wyniku rozstrzygnięcia przetargu kwota udziału Gminy Szreńsk może ulec 

zwiększeniu lub zmniejszeniu.  

11. Informacja na temat postepowania przetargowego pn. „Budowa sali gimnastycznej 

przy ZS Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”. 

Pan Wojciech Krajewski – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i 

Środowiska poinformował, że otwarcie ofert postępowania pn. „Budowa sali 

gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4  w Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” 

objętego dofinansowaniem z Programu  Rządowego Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych i ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

(FRKF) – Ministerstwo Sportu i Turystyki nastąpiło w dniu 31.05.2022r.                             

Do przeprowadzenia w/w postępowania zastosowano tryb podstawowy bez 

negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz .U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp  



powyżej 130.000 zł., a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Złożone oferty to: 

Oferta 1: JL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Plac Tadeusza Kościuszki 1, 18-400 Łomża 

Cena  za wykonanie całości zamówienia brutto - 13.495.983,98zł. 

Gwarancja – rękojmia 60 m-cy                                                                                                     

Oferta 2: ENERCON Dawid Grochowski 

Księży Dwór 174, 13-200 Działdowo 

Cena  za wykonanie całości zamówienia brutto - 11.686.209,69zł. 

Gwarancja – rękojmia 60 m-cy. 

Pan Jerzy Rakowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu stwierdził, iż firma 

ENERCON Dawid Grochowski, Księży Dwór 174, 13-200 Działdowo nie złożyła 

kosztorysu, który jest załącznikiem oferty. W związku z powyższym oferta powinna 

być odrzucona.  

Po dyskusji Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie opowiedział się za 

unieważnieniem przetargu na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole 

Szkół Nr 4  w Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” i ogłoszeniem ponownego. 

12. Zaopiniowanie zadania inwestycyjnego na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia                   

10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji              

w zakresie dróg publicznych.   

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie zaopiniował zadanie 

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

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 176) – Rozbudowa drogi gminnej Bolewo – 

Sułkowo – Kolonia od km 0.000,00 do km 2 + 100,00, Wnioskodawca: Wójt Gminy 

Stupsk, Pełnomocnik Andrzej Dusiński Usługi Projektowe. 

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

2022 r. 

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 931/2022 w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 21.909,03 

zł (per saldo) i dotyczy: 

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy 

celowej w rozdziale 80153 w wysokości 13.455,03 zł z przeznaczeniem na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne. 

Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 85205 w wysokości 19.800,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie i 

realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programów 

psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Po stronie 

wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków 

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

podjętą decyzją Wojewody. 

3. Wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w 

sprawie zmniejszenia dochodów z porozumienia z Powiatem Przasnyskim w 

wysokości 7.760,00 zł i Miastem Stołecznym Warszawa w wysokości 4.263,00 zł w 

związku z opuszczeniem dziecka z rodziny zastępczej i zmiany wysokości 



świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. Po stronie wydatków 

dokonuje się zmniejszenia środków z porozumień w planie finansowym Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, zgodnie z zawartymi porozumieniami. 

4. Wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w 

sprawie zwiększenia dochodów w ogólnej wysokości 677,00 zł, w tym: z 

porozumienia z Powiatem Działdowskim w wysokości 54,00 zł, Powiatem 

Pruszkowskim w wysokości 84,00 zł, Powiatem Nowodworskim w wysokości 27,00 

zł Powiatem Nidzickim w wysokości 406,00 zł i Powiatem Grodziskim w wysokości 

106,00 zł w związku ze zmianą wysokości świadczenia na utrzymanie dzieci w 

rodzinach zastępczych. 

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia środków z porozumień w planie 

finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, zgodnie z 

zawartymi porozumieniami. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 21.909,03 

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

1. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie w wysokości 56.040,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty i 

składki oraz sporządzenie operatów szacunkowych w ramach zadań bieżących 

własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej. 

2. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie w wysokości 40.903,92 zł, z przeznaczeniem na odprawę 

emerytalną dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na 

odprawy emerytalne. 

3. W rozdziale 75019 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie w wysokości 12.958,00 zł, z przeznaczeniem na brakującą 

kwotę na diety radnych w związku ze zmianą stawki diet w 2022 oraz zmianą funkcji 

niektórych radnych. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu. 

4. W rozdziale 75421 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie w wysokości 2.600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług 

pozostałych w ramach środków własnych z zarządzania kryzysowego. 

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

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 10.000,00 zł, z 

przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w ramach zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej. 

6. W rozdziale 75495 następuje przesunięcie środków w wysokości 2.100,00 zł w 

planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej z przeznaczeniem na zakup środków 

żywności w ramach środków Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy. 

7. W rozdziale 85218, 85321, 85508 następuje przesunięcie środków w ogólnej 

wysokości 24.702,46 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Mławie z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki związane z 

wynagrodzeniami bezosobowymi oraz zakupem usług pozostałych. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

Dochody powiatu stanowią kwotę 102.982.298,27 zł 

Wydatki powiatu stanowią kwotę 127.466.902,12 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. 

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 932/2022 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 wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek 

sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania 

terroryzmu”. 

Zarząd Powiatu Mławskiego określił sposób postępowania przez wszystkich 

pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie oraz dyrektorów i kierowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego na wypadek sytuacji podejrzenia 

popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wynikający 

z obowiązków wskazanych w art. 83 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu, podejmując uchwałę Nr 933/2022. 

16. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania przedstawicieli organu prowadzącego do  

Komisji Konkursowej w celu  wyłonienia kandydata na stanowisko Zespołu Szkół nr 

2 w Mławie. 

Zarząd Powiatu Mławskiego powołał przedstawicieli organu prowadzącego do 

Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora  

Zespołu Szkół nr 2 w Mławie  w składzie: 

Edyta Wild- przewodnicząca komisji  

Bożenna Marchel-Potrzuska – członek komisji  

Grażyna Zawierucha – członek komisji. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 934/2022. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli organu prowadzącego do  

Komisji Konkursowej w celu  wyłonienia kandydata na stanowisko Zespołu Szkół nr 

4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie. 

Zarząd Powiatu Mławskiego powołał przedstawicieli organu prowadzącego do 

Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora  

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

Edyta Wild- przewodnicząca komisji  

Bożenna Marchel-Potrzuska – członek komisji  

Bożena Tomkiel – członek komisji. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 935/2022. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania  Komisji Konkursowej w celu  wyłonienia 

kandydata na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół nr 2 w Mławie. 

Zarząd Powiatu Mławskiego powołał Komisję  Konkursową  w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół nr 2 w Mławie  w składzie: 

1. przedstawiciele organu prowadzącego : 

a) Edyta Wild- przewodnicząca komisji  

b) Bożenna Marchel-Potrzuska – członek komisji  

c) Grażyna Zawierucha – członek komisji   
2. przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:  

a) Joanna Kozioł - członek komisji 

b) Natalia Januszkiewicz - członek komisji  

c) Aleksandra Kępa – członek komisji 

3. przedstawiciele organizacji związkowych:  



a) Przemysław Bieniak – Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Mławie - 

członek komisji 

b) Elżbieta Bieńkowska – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 

„Solidarność” Region Mazowsze– członek komisji 

4. przedstawiciele Rady Pedagogicznej: 

a) Elżbieta Borowska – członek komisji 

b) Maria Cichowska  – członek komisji 

5. przedstawiciele Rady Rodziców: 

a) Kamila Przybyszewska - członek komisji 

b) Ewa Gołębczyk -  członek komisji 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 936/2022. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania  Komisji Konkursowej w celu  wyłonienia 

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

Września 1939 r. w Mławie. 

Zarząd Powiatu Mławskiego powołał Komisję  Konkursową  w celu przeprowadzenia 

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

Września 1939 r. w Mławie  w składzie: 

a) przedstawiciele organu prowadzącego :  

1. Edyta Wild- przewodnicząca komisji  

2. Bożenna Marchel-Potrzuska – członek komisji  

3. Bożena Tomkiel – członek komisji  

b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny :  

a. Joanna Kozioł - członek komisji  

b. Natalia Januszkiewicz - członek komisji  

c. Aleksandra Kępa – członek komisji  

c) przedstawiciele organizacji związkowych:  

a) Przemysław Bieniak – Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Mławie - 

członek komisji  

b) Elżbieta Bieńkowska – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 

Region Mazowsze– członek komisji  

d) przedstawiciele Rady Pedagogicznej:  

a. Elżbieta Kwiatkowska – członek komisji  

b. Przemysław Olczak – członek komisji  

e) przedstawiciele Rady Rodziców:  

a. Małgorzata Grzybowska - członek komisji  

b. Aneta Bergolc - członek komisji  

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 937/2022. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty pozakonkursowej wnioskowanej 

przez Stowarzyszenie GLINKI CUP z siedzibą w Zgliczyn – Glinki 40, 06-540 

Radzanów  dotyczącej realizacji zadania pod nazwą „GLINKI CUP – edycja VI”. 

Zarząd Powiatu Mławskiego uznał za celowe realizację zadania pod nazwą „GLINKI 

CUP – edycja VI” wnioskowanego przez Stowarzyszenie GLINKI CUP z siedzibą  w 

Zgliczyn – Glinki 40, 06-540 Radzanów i  dokonał wsparcia tego zadania poprzez 

dofinansowanie w formie dotacji celowej budżetowej w kwocie 600,00 zł. 

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

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 938/2022. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty pozakonkursowej wnioskowanej 

przez Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w 06-550 Szreńsk, Plac Kanoniczny 11, 



dotyczącej realizacji zadania pod nazwą „Organizacja imprez kulturalnych w 2022 

roku: Poznawanie zakątków Polski, przegląd Kół Gospodyń Wiejskich”. 

Zarząd Powiatu Mławskiego uznał za celowe realizację zadania pod nazwą 

„Organizacja imprez kulturalnych w 2022 roku: Poznawanie zakątków Polski, 

przegląd Kół Gospodyń Wiejskich” wnioskowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich 

z siedzibą w 06-550 Szreńsk, Plac Kanoniczny 11 i  dokonał wsparcia tego zadania 

poprzez dofinansowanie w formie dotacji celowej budżetowej w kwocie 1000,00 zł. 

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

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 939/2022. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty pozakonkursowej wnioskowanej 

przez Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie z siedzibą w 

Ratowo 58, 06-540 Radzanów dotyczącej realizacji zadania pod nazwą 

„Upamiętnienie w ramach XII Ratowskich Spotkań Patriotycznych dokonań 

obrońców z II Szwadronu Mławskiego IV Pułku Ułanów Zaniemeńskich podczas 

wojny polsko – bolszewickiej 1919 – 1921”. 

Zarząd Powiatu Mławskiego uznał za celowe realizację zadania pod nazwą 

„Upamiętnienie w ramach XII Ratowskich Spotkań Patriotycznych dokonań 

obrońców z II Szwadronu Mławskiego IV Pułku Ułanów Zaniemeńskich podczas 

wojny polsko – bolszewickiej 1919 – 1921” wnioskowanego przez Sanktuarium 

Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie  z siedzibą w Ratowo 58, 06-540 

Radzanów i  dokonał  wsparcia tego zadania poprzez dofinansowanie w formie dotacji 

celowej budżetowej w kwocie 4 000,00 zł. 

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

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 940/2022. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty pozakonkursowej wnioskowanej 

przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Strzegowo z siedzibą w 06-445 Strzegowo                           

ul. Wyzwolenia 15, dotyczącej realizacji zadania pod nazwą „Jubileusz 25–lecia 

Towarzystwa Rozwoju Gminy Strzegowo”. 

Zarząd Powiatu Mławskiego uznał za celowe realizację zadania pod nazwą „Jubileusz 

25–lecia Towarzystwa Rozwoju Gminy Strzegowo” wnioskowanego przez 

Towarzystwo Rozwoju Gminy Strzegowo z siedzibą w 06-445 Strzegowo ul. 

Wyzwolenia 15 i  dokonał wsparcia tego zadania poprzez dofinansowanie  w formie 

dotacji celowej budżetowej w kwocie 1 500,00 zł. 

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

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 941/2022. 

24. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS nr 2 w Mławie o dokonanie zmian w planie 

finansowym jednostki na 2022 rok, polegających na zwiększeniu paragrafu w ramach 

grupy paragrafów.  

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

Pani Aneta Zawadzka – Dyrektor ZS nr 2 w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu 

Mławskiego z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2022 rok, 

polegających na zwiększeniu paragrafu w ramach grupy paragrafów: 

Zwiększenie - 68 000,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80115 Technika, § 4260 Zakup energii -   

45 927,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział  80130 Branżowe Szkoły 1 stopnia, § 4260 

Zakup energii - 4 325,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział  80130 Szkoły Zawodowe, § 4260 Zakup 

energii - 17 748,00 zł. 



Wyżej wymieniona kwota pozwoli na zabezpieczenie wydatków związanych z 

zakupem gazu, energii elektrycznej, wody i ścieków w budynkach Zespołu Szkół nr 2 

w okresie do końca września 2022 r. 

W budżecie jednostki zaplanowana została kwota - 135 880,00 zł na pokrycie 

zobowiązań w ramach tego paragrafu, jednakże do chwili obecnej zostało 

wydatkowane - 114 056,19 zł, co stanowi 83,94 % . 

Średni miesięczny koszt ponoszonych przez nas wydatków to kwota - 22 811,24 zł. 

Wysokie koszty związane z wydatkami na paragrafie 4260 „zakup energii" 

spowodowane są wzrostem cen energii i gazu na rynku paliw i wysoką inflacją. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie postanowił zwiększyć plan finansowy                 

ZS Nr 2 w Mławie o kwotę 68 000,00 zł. Źródłem pokrycia będą środki oświatowe.  

25. Rozpatrzenie wniosku Miejskiego Klubu Sportowego „Mławianka” Mława                         

o wyrażenie zgody na bezpłatne korzystanie z noclegu w Bursie Szkolnej w Mławie                    

w okresie od 01.07.2022r. do 20.12.2022r. dla 6 zawodników Klubu i pierwszego 

trenera zespołu Mławianka Mława.  

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie wyraził zgodę na bezpłatne korzystanie z 

noclegu w Bursie Szkolnej w Mławie  w okresie od 01.07.2022r. do 20.12.2022r. dla 6 

zawodników Klubu i pierwszego trenera zespołu Mławianka Mława. 

26. Rozpatrzenie wniosku Klubu Sportowego Power Basket z Mławy w sprawie 

wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z sali gimnastycznej przy I LO w Mławie w 

celu wykonywania zajęć sportowych/koszykarskich dla ponad setki dzieci z terenu 

Mławy.  

Zarząd Powiatu Mławskiego stwierdził, iż obecnie brak jest możliwości udostepnienia 

sali gimnastycznej przy I LO w Mławie ponieważ jest ona wykorzystywana przez 

innych użytkowników.  

27. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie o dofinansowanie wypoczynku letniego 

sportowego wychowanków Domów Dziecka w  Kowalewie w okresie wakacji 2022.  

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie postanowił dofinansować wypoczynek letni 

sportowy wychowanków Domów Dziecka w  Kowalewie w okresie wakacji 2022 w 

wys. 3 000,00 zł. Źródłem pokrycia będą środki finansowe pochodzące z działu 926 - 

Kultura fizyczna,  rozdziału 92605 § 4300 - Zakup usług pozostałych.  

28. Sprawy różne. 

Pan Wojciech Krajewski – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i 

Środowiska poinformował, że w wyniku zmian klimatycznych oraz struktury upraw 

na terenie powiatu mławskiego rolnicy ponoszą wielkie straty w uprawach kukurydzy 

wyrządzone przez nadmierna populację żurawi. Ustawa o Ochronie Przyrody  jasno 

określa zakres odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody uczynione przez 

zwierzęta chronione. W art.126 ust. 1 żurawi jednak nie uwzględniono, co powoduje, 

że rolnicy nie mogą  ubiegać się o odszkodowanie od Skarbu Państwa z tytułu szkód 

w uprawach kukurydzy i sami muszą zmagać się z tym problemem. 

W związku z licznymi skargami rolników działających na terenie powiatu 

mławskiego, na szkody jakie w uprawach kukurydzy we wczesnym stadium wzrostu 

uczyniły stada żurawi, zostało wystosowane pismo do Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska o zajęcie stanowiska i reakcję  w sprawie odszkodowań dla tych 

rolników.   

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że obecnie 

trwa procedura odbiorowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek 

organizacyjnych powiatu. Jest szereg uwag związanych z wykonaniem fotowoltaiki,               



z którymi Zarząd Powiatu Mławskiego się zapoznał i wyznaczył termin dalszych prac 

odbiorowych.  

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto pięćdziesiąte pierwsze 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 

                                                                                               Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                                  Jerzy Ryszard Rakowski              

                                                                               Krystyna Zając  

                                                                               Jolanta Karpińska      

                                                                               Witold Okumski  

                                                                               Jacek Szlachta   

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 151/2022 

z dnia 13.06.2022 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 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  

14.06.2022 r.  

 

 


