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Protokół Nr 153/2022  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 30 czerwca 2022 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto pięćdziesiąte 

trzecie 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 152/2022 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 22.06.2022 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu. 
Zarząd Powiatu Mławskiego wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdu marki 

Renault Twingo o nr rej. / Wyłączono jawność w zakresie danych osobowych ze względu na prywatność osoby fizycznej 

na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wyłączenie dokonano zgodnie z § 5 

ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dn. 27.10.2016 r. Jawność wyłączyła Joanna 

Marcinkowska – Kierownik Biura Rady Powiatu Mławskiego/przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na 

podstawie prawomocnego postanowienia z dnia 9  marca  2021 r. Sądu Rejonowego w 

Mławie, sygn. akt: / Wyłączono jawność w zakresie danych osobowych ze względu na prywatność osoby fizycznej na 

podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wyłączenie dokonano zgodnie z § 5 ust. 4 

i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dn. 27.10.2016 r. Jawność wyłączyła Joanna 

Marcinkowska – Kierownik Biura Rady Powiatu Mławskiego/, podejmując uchwałę   Nr 948/2022. 

Likwidacja – demontaż nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego 

wystawionego przez firmę zajmującą się demontażem pojazdów. 

5. Informacja dotycząca możliwości złożenia wniosków przez Powiat Mławski do                      

5 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że dnia 21.06.2022r. 

ruszyła 5 edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych. Edycja ta jest kolejną edycją tematyczną poświęconą Rozwojowi stref 

przemysłowych.  

Nabór wniosków trwa do 12 lipca 2022 roku. 

W piątej edycji naboru wniosków o dofinansowanie wysokość dofinansowania 

wynosi: 

• 98 proc. wartości inwestycji (minimum 2 proc. udziału własnego) dla inwestycji 

realizowanych w obszarach: 

• budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej; 

• budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym 

oświetleniowej; 

• budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej; 

• budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym elementów 

melioracji gruntu. 

Wnioski mogą zostać złożone na inwestycje, których celem jest przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom COVID-19 poprzez stworzenie lub poprawę warunków obsługi 

i rozwoju: 



a) istniejących spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co 

najmniej 80 ha, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

jako teren produkcji, z których przynajmniej 50 proc. powierzchni terenu było w dniu 

ogłoszenia naboru zagospodarowane infrastrukturą przemysłową 

albo 

b) planowanych spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co 

najmniej 60 ha, które przynajmniej w 50 proc. stanowią własność: 

• Skarbu Państwa, 

• jednostek samorządu terytorialnego, 

• spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi, 

• oraz spółek, których dominującym właścicielem są podmioty wymienione powyżej, 

dających możliwość ulokowania i uruchomienia produkcji przemysłowej i mogących 

być przeznaczone na takie cele wg studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, 

albo 

c) międzynarodowych terminali intermodalnych o strategicznym znaczeniu 

gospodarczym, funkcjonujących w ramach sieci kompleksowej i bazowej TEN-T 

obejmującej linie kolejowe, porty i terminale kolejowo-drogowe. 

W czasie piątego naboru każda JST czy związek JST może złożyć maksymalnie dwa 

wnioski o dofinansowanie, w tym: 

• 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 100 mln zł 

• 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 250 mln zł. 

Powiat Mławski planuje złożyć 2 wnioski: 

Pierwszy dotyczy „ Rozbudowy drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie”, 

planowana wartość inwestycji 25 000 000,00 zł wartość dofinansowania 24 500 

000,00 zł, udział własny powiatu 500 000,00 zł. Zadanie wpisuje się jako realizacja 

inwestycji stwarzająca możliwość rozwoju planowanych spójnych funkcjonalnie 

terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 60 ha, które przynajmniej w 50 

proc. stanowią własność:  

• Skarbu Państwa, 

• jednostek samorządu terytorialnego. 

W tym przypadku rozbudowa ul. Nowej odpowiada na kryteria Programu i daje 

możliwość połączenia z planowanymi do zagospodarowania terenami inwestycyjnymi 

i uruchomienia produkcji przemysłowej Dzielnicy Przemysłowej w Mieście Mława o 

pow. 63,0092 ha, powierzchnia terenu stanowiącego własność Miasta Mława 21,7159 

ha, powierzchnia terenu stanowiącego własność Skarbu Państwa 10,5941 ha co 

stanowi % udział 51,27%.  

Ponadto Miasto Mława planuje złożyć wniosek na przebudowę 4 dróg spójnych z 

Dzielnicą Przemysłową i inwestycją powiatu mławskiego, który dotyczy : ul. 

Działdowskiej, ul.HM. Wandy Szczęsnej – Lesiowskiej do wiaduktu, ul. Abp. 

Nowowiejskiego i Alei Marszałkowskiej do drogi krajowej Nr 7. 

Drugi wniosek dotyczy „Rozbudowy drogi powiatowej nr 2369W (ul. Graniczna, ul. 

Brukowa)  od skrzyżowania z Aleją Św. Wojciecha (droga gminna) do drogi woj. nr 

544 Przasnysz-Mława- Działdowo. Planowana wartość inwestycji 35 000 000,00 zł 

wartość dofinansowania 34 300 000,00 zł, udział własny powiatu 700 000,00 zł. 

Zadanie wpisuje się w kryterium istniejących intermodalnych terminali kolejowo-

drogowych funkcjonujących w ramach sieci kompleksowej i bazowej TEN-T. 

Inwestycja powiatu ma  ścisły związek z przeprowadzoną modernizacją magistrali 

kolejowej E65 Warszawa – Gdynia stanowiącej element sieci T-ENT, i jest powiązana 

z terminalem kontenerowym w Mławie przy ul. Dworcowej. Ponadto Miasto Mława 



w tym kryterium składa wniosek dotyczący modernizacji ulic Dworcowej, Batorego i 

Batalionów Chłopskich co razem z powiatem tworzy spójną całość. 

Termin złożenia wniosków upływa dnia 12 lipca 2022 roku. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie opowiedział się za złożeniem 2 wniosków 

do 5 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 

1) „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie”, 

2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2369W (ul. Graniczna, ul. Brukowa)  od 

skrzyżowania z Aleją Św. Wojciecha (droga gminna) do drogi woj. nr 544 Przasnysz-

Mława- Działdowo. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo – finansowym robót na 

drogach powiatowych zamiejskich w 2022 r.  

Zarząd Powiatu Mławskiego 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 XXXVII/273/2022 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30.06.2022 r.  w sprawie 

zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 r., wprowadził 

następujące zmiany: 

- poz. I. „Zarządzanie siecią drogową - wydatki administracyjne” zwiększenie o kwotę 

16.739,00 zł do kwoty 604.520,00 zł  

- poz. II.5. „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359 W Radzanów – Drzazga wraz z 

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

podział geodezyjny działek, proces budowlany” zwiększenie zadania o kwotę 

200.000,00 zł do kwoty ogółem 15.945.337,45 zł 

- poz. II.6. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów – Strzegowo – 

opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek” zmniejszenie 

zadania o kwotę 444.770,00 zł do kwoty 0,00 zł 

- poz. II.8.1. „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową” 

zwiększenie zadania o kwotę 3.750.000 zł do kwoty ogółem 7.500.000,00 zł 

- wprowadzenie nowego zadania  w poz. II.12.1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 

2313W – ul. Nowowiejska w Mławie” w wartości 658.472,38 zł 

- wprowadzenie nowego zadania w poz. II.14. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 

2353W Budy Bolewskie – Sułkowo Borowe” w wartości 349.999,99 zł 

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

1.631.678,00 zł 

- poz. IV „utrzymanie obiektów mostowych” zmniejszenie o kwotę 98.217,00 zł do 

kwoty 108.383,00 zł 

Poz. VI „odnowa nawierzchni bitumicznej” zwiększenie o kwotę 398.217,00 zł do 

kwoty 1.018.017,00 zł  

Plan finansowy jednostki ulega zwiększeniu i wynosi po: 36.218.448,28 zł. 

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 815/2022 z dnia 20.01.2022  r. pozostają bez 

zmian. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 949/2022.   

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 

zwiększenie nakładów na zadanie zaplanowane w poz. VI planu rzeczowo-

finansowego „Odnowa nawierzchni bitumicznej”.   

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

prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie nakładów na zadanie zaplanowane w  poz. 

VI. planu rzeczowo-finansowego:  „Odnowa nawierzchni bitumicznej”. 



Na dzień otwarcia ofert tj. 28 czerwca 2022r. w postępowaniu przetargowym na 

powyższe zadanie,  najniższa oferta wyniosła: 1.018.016,88zł.  

Brakującą kwotę proponuje przesunąć ze środków bieżącego utrzymania dróg w 

wysokości: 300 000,00zł i utrzymania obiektów mostowych w wysokości:                             

98 217,00zł. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana 

Dyrektora PZD w Mławie w przedmiotowej sprawie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania                                 

i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. „Nadzór Inwestorski przy 

realizacji zamierzenia: budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie, 

przy ul. Warszawskiej 44a”. 

Zarząd Powiatu Mławskiego powołał Komisję Przetargową do przygotowania i 

prowadzenia postępowania w trybie podstawowym na zadanie pn.” Nadzór 

Inwestorski przy realizacji zamierzenia: budowa sali gimnastycznej przy Zespole 

Szkół Nr 4 w Mławie, przy ul. Warszawskiej 44a” w następującym składzie: 

1. Krystyna Zając - Przewodniczący Komisji 

2. Dariusz Makowski - Członek Komisji 

3. Beata Curyło Smolińska - Członek Komisji 

4. Jolanta Gołębiewska - Sekretarz Komisji 

podejmując uchwałę Nr 950/2022. 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym i 

merytorycznym  jest Dyrektor Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska. 

Komisja działać będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji ustalony Zarządzeniem  

Starosty Mławskiego. 

9. Rozpatrzenie wniosku ks. Proboszcza Parafii św. Stanisława BM w Wieczfni 

Kościelnej o dofinansowanie kosztów zakupu koszulek z logo Powiatu Mławskiego, 

które będą identyfikować Grupę Miedzianą w 41 Pielgrzymce Diecezji Płockiej na 

Jasną Górę.  

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie postanowił dofinansować zakup koszulek z 

logo Powiatu Mławskiego, które będą identyfikować Grupę Miedzianą w 41 

Pielgrzymce Diecezji Płockiej na Jasną Górę w kwocie 2 500,00 zł. Źródłem pokrycia 

wydatku będą środki pochodzące z promocji. 

10. Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy.  

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie uzgodnił projekt decyzji Wójta 

Gminy Strzegowo o warunkach zabudowy – Budowa dwóch budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, nr ewid. działki 1/7 Józefowo Dąbrowskie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wysokości dotacji na ucznia szkoły 

publicznej i niepublicznej, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki oraz dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany 

obowiązek szkolny lub nauki w roku budżetowym 2022 w Powiecie Mławskim. 

Zarząd Powiatu Mławskiego dokonał aktualizacji wysokości dotacji na ucznia szkoły 

publicznej i niepublicznej, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki oraz dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany 

obowiązek szkolny lub nauki w roku budżetowym 2022 w Powiecie Mławskim, 

podejmując uchwałę Nr 951/2022. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

12. Rozpatrzenie wniosku Klubu Sportowego Mławianka Mława w sprawie bezpłatnego 

korzystania z sali sportowej przy ZS Nr 2 w Mławie oraz Mławskiej Hali Sportowej w 

Mławie w od 15 września br. do 30 marca 2023 roku przez zawodników Klubu.  



Zarząd Powiatu Mławskiego po zapoznaniu się z opinią Pani Anety Zawadzkiej – 

Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie jednogłośnie wyraził zgodę na bezpłatne korzystanie z 

sali sportowej przy ZS Nr 2 w Mławie dwa dni w tygodniu w okresie od 15 września 

br. do 30 marca 2023 roku przez zawodników Klubu Sportowego Mławianka Mława. 

Klub będzie zobowiązany do zakupu środków czystości.  

W Mławskiej Hali Sportowej są zakwaterowani obywatele Ukrainy, którzy opuścili 

kraj w związku z konfliktem zbrojnym. Korzystanie z obiektu nie jest możliwe.  

13. Rozpatrzenie wniosku Akademii Piłkarskiej Nazar w sprawie bezpłatnego korzystania 

z sali sportowej przy ZS Nr 2 w Mławie oraz Mławskiej Hali Sportowej w Mławie w 

celu prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych dla zawodników Akademii i piłki 

koszykowej dla dzieci z Ukrainy, które wyjechały ze swojego kraju z powodu 

trwającej tam wojny w okresie od 18.10.2022r. do 27.05.2023r. 

Zarząd Powiatu Mławskiego po zapoznaniu się z opinią Pani Anety Zawadzkiej – 

Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie jednogłośnie wyraził zgodę na bezpłatne korzystanie z 

sali sportowej przy ZS Nr 2 w Mławie dwa dni w tygodniu w okresie od 18.10.2022r. 

do 27.05.2023r. przez zawodników Akademii Piłkarskiej Nazar.  

W Mławskiej Hali Sportowej są zakwaterowani obywatele Ukrainy, którzy opuścili 

kraj w związku z konfliktem zbrojnym. Korzystanie z obiektu nie jest możliwe.  

14. Rozpatrzenie wniosku Klubu Sportowego „Zawkrze Mława” w sprawie bezpłatnego 

korzystania z sali sportowej przy ZS Nr 2 w Mławie od 1 września br. w celu 

zorganizowania turniejów i rozgrywek sportowych oraz treningów dla zawodników 

Klubu. 

Zarząd Powiatu Mławskiego po zapoznaniu się z opinią Pani Anety Zawadzkiej – 

Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie jednogłośnie wyraził zgodę na bezpłatne korzystanie z 

sali sportowej przy ZS Nr 2 w Mławie dwa dni w tygodniu od 1 września br. przez 

zawodników Klubu Sportowego „Zawkrze Mława”.  

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

2022 r. 

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 952/2022 w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 292.074,79 

zł (per saldo) i dotyczy: 

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 75411 w wysokości 13.750,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Po 

stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 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 75411 w wysokości 129.198,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw, 

nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych, pomocy mieszkaniowych, zasiłków 

na zagospodarowanie. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie 

finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania 

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

3.Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 70005 w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 

związane z operatami szacunkowymi. 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. 

4.Wniosków Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w sprawie zwiększenia dochodów w ogólnej 



wysokości 112.015,58 zł, w tym: z porozumienia z Powiatem Mińskim w wysokości 

59.808,49 zł, Powiatem Warszawskim Zachodnim w  wysokości 7.416,16 zł i 

Powiatem Żuromińskim w wysokości 44.790,93 zł w związku z przyjęciem nowych 

dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Po stronie wydatków dokonuje się 

zwiększenia środków z porozumień w planie finansowym Centrum 

Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, zgodnie z 

zawartymi porozumieniami. 

5.Wniosków Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w sprawie zmniejszenia dochodów w ogólnej 

wysokości 22.888,79 zł, w tym: z porozumienia z Powiatem Sierpeckim w wysokości 

16.575,82 zł i Powiatem Legionowskim w  wysokości 6.312,97 w związku z 

ogłoszeniem kosztów utrzymania dzieci. Po stronie wydatków dokonuje się 

zmniejszenia środków z porozumień w planie finansowym Centrum 

Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, zgodnie z 

dokonanymi zmniejszeniami. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 292.074,79 

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

1.W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Mławie w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia bezosobowe związane z zawarciem umowy zlecenia w ramach zadań 

bieżących własnych. 

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

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 46.655,56 zł z 

przeznaczeniem na wypłatę nagród za wykonywanie zadań służbowych przez 

funkcjonariuszy w zastępstwie, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej. 

3.W rozdziale 75495 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Bursy 

Szkolnej w wysokości 15.500,00 zł w ramach zadań z Funduszu Pomocy dla 

uchodźców z Ukrainy.  

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

- Dochody powiatu stanowią kwotę 111.402.658,22 zł 

- Wydatki powiatu stanowią kwotę 135.887.262,07 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. 

16. 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 953/2022 w sprawie przekazania 

jednostkom budżetowym informacji  o dokonanych zmianach planu dochodów i 

wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2022. 

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

powiatu mławskiego na rok 2022. 

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 954/2022 w sprawie zmiany 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2022. 



18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych               

z realizacją przedsięwzięć. 

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 955/2022 w sprawie przekazania 

uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie 

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu 

Mławskiego za 2021 rok. 

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 956/2022 w sprawie zatwierdzenia 

skonsolidowanego bilansu Powiatu Mławskiego za 2021 rok. 

20. Sprawy różne. 

Zarząd Powiatu Mławskiego po zapoznaniu się z wnioskiem Przewodniczącego Rady 

Oddziału NSZZ „Solidarność” w Mławie jednogłośnie postanowił dofinansować  

organizację XXI Mławskiego Biegu Solidarności, który odbędzie się w dniu                           

24 września 2022 roku. Na powyższy cel przeznaczył środki w wys. 1500,00 zł. 

Źródłem pokrycia będą środki pochodzące z kultury fizycznej i sportu.  

Zarząd Powiatu Mławskiego po zapoznaniu się z wnioskiem Stowarzyszenia 

Absolwentów Państwowego Liceum Pedagogicznego w Mławie jednogłośnie 

postanowił dofinansować  organizację IX Zjazdu Absolwentów Państwowego Liceum 

Pedagogicznego, który odbędzie się w dniu 10 września 2022 roku. Na powyższy cel 

przeznaczył środki w wys. 2000,00 zł. Źródłem pokrycia będą środki pochodzące z 

kultury i sztuki. 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto pięćdziesiąte trzecie 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 

                                                                                               Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                                  Jerzy Ryszard Rakowski                

                                                                               Krystyna Zając   

                                                                               Jolanta Karpińska       

                                                                               Witold Okumski  

                                                                               Jacek Szlachta  

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 153/2022 

z dnia 30.06.2022 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 30 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  

01.07.2022 r.  

 

 


