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Protokół Nr 154/2022  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 13 lipca 2022 roku 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto pięćdziesiąte 

czwarte 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 153/2022 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 30.06.2022 r.  

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

2022 r. 

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 957/2022 w  sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 125.662,00 

zł i dotyczy: 

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 75411 w wysokości 37.662,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 

stycznia 2022 r. podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażakom 

pełniących służbę. 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 z rezerwy celowej 

w rozdziale 85205 w wysokości 88.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 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. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 125.662,00 

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

1. W rozdziale 60014 i 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 23.550,00 zł, z przeznaczeniem na 

zakup usług pozostałych i innych opłat w ramach zadań bieżących własnych jednostki. 

2. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 

Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 30.693,00 zł, z przeznaczeniem na 

odprawę emerytalną dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy 

celowej na odprawy emerytalne. 

3. W rozdziale 85410 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Bursy 

Szkolnej w Mławie w wysokości 21.672,00 zł, z przeznaczeniem na odprawę 

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

odprawy emerytalne. 

4. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domu 

Dziecka Nr 1 w Kowalewie wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 

materiałów i wyposażenia oraz zakup leków w ramach zadań bieżących własnych. 



5. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domu 

Dziecka Nr 3 w Kowalewie wysokości 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 

materiałów i wyposażenia oraz zakup leków w ramach zadań bieżących własnych. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

Dochody powiatu stanowią kwotę 111.528.320,22 zł 

Wydatki powiatu stanowią kwotę 136.012.924,07 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. 

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 Mławskiego podjął uchwałę Nr 958/2022 w sprawie przekazania 

jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i 

wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2022. 

6. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Stupsk o wybudowanie parkingu w ciągu drogi 

powiatowej nr 2322W, działka nr ewid. 89/2 ul. Handlowa w miejscowości Konopki, 

zgodnie z opracowaną na zlecenie Gminy Stupsk dokumentacją projektową, przekazaną 

Powiatowi Mławskiemu, reprezentowanemu przez Dyrektora PZD w Mławie w dniu 

05.10.2021r.  

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że Pan Jacek 

Świderski – Wójt Gminy Stupsk zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą                                        

o wybudowanie parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 2322W, działka nr ewid. 89/2 

ul. Handlowa w miejscowości Konopki, zgodnie z opracowaną na zlecenie Gminy 

Stupsk dokumentacją projektową, przekazaną Powiatowi Mławskiemu, 

reprezentowanemu przez PZD w Mławie w dniu 05.10.2021r. 

Umowa Nr 1.2021.PRZ.PM pomiędzy Gminą Stupsk a Powiatem Mławskim w sprawie 

współpracy oraz pomocy rzeczowej w postaci przekazania dokumentacji projektowej 

na przebudowę drogi powiatowej Br 2322W poprzez budowę parkingu przy ul. 

Handlowej w miejscowości Konopki została zawarta w dniu 11 maja 2021 roku.                            

Gmina Stupsk zobowiązała się m.in. do opracowania dokumentacji projektowej, 

realizacji w/w zadania oraz przekazania opracowanej dokumentacji powiatowi w 

terminie do dnia 2 listopada 2021 roku. 

Zgodnie z § 4 wspomnianej umowy, szczegółowy zakres, koszty, terminy oraz podział 

obowiązków stron przy późniejszej budowie parkingu miały zostać określone w 

odrębnej umowie, po opracowaniu przez gminę dokumentacji projektowej. 

Opracowaną, kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową Gmina Stupsk 

protokołem zdawczo-odbiorczym spisanym 5 października 2021 roku przekazała 

Powiatowi Mławskiemu, celem dalszego wykorzystania, zgodnego z jej 

przeznaczeniem. 

Pan Dyrektor PZD w Mławie oznajmił, iż kosztorys jaki został wykonany na koniec 

2021 roku opiewa na kwotę 160 000,00 zł. Koszt wykonania zadania na chwilę obecną 

jest dużo wyższy. Gmina deklaruje partycypację w kosztach w wys. 50%.  

Po dyskusji Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie uznał, że zadanie nie może 

zostać wykonane z własnych środków z uwagi na ograniczone możliwości finansowe. 

Należy rozważyć możliwość realizacji w/w zadania w ramach ogłaszanych programów 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.  



7. 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 958/2022 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 13.07.2022r.  w 

sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 r. - Zarząd Powiatu 

Mławskiego wprowadził następujące zmiany: 

- poz. I. Zarządzanie siecią drogową ” wynagrodzenia osobowe i pochodne” 

zwiększenie o kwotę: 30.693,00 zł do kwoty: 2.159.987,00 zł 

Plan finansowy jednostki ulega zwiększeniu i wynosi po: 36.249.141,28 zł   

Wprowadzone na wydatki płacowe środki w wys. 30 693,00 zł zostaną przeznaczone 

na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika PZD w Mławie, który z dniem 25 lipca 

2022 roku odchodzi na emeryturę. 

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

zmian. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 959/2022. 

8. Informacja na temat wyniku postępowania przetargowego na zadanie inwestycje pn. 

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

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie przypomniał, 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 14 673 180,99 mln zł.                              

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Mławskiego w dniu 13.06.2022r. 

opowiedział się za zmniejszeniem 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. 620 m  (droga powiatowa 

nr 2364W - od obiektu mostowego do drogi krajowej Nr 7).  

Ministerstwo Infrastruktury - Departament Dróg Publicznych w Warszawie odnosząc 

się do kwestii zmniejszenia zakresu rzeczowego poinformowało pismem z dnia 

20.06.202r., że nie ma możliwości formalnych ingerowania w proces inwestycyjny, 

pozostający wyłącznie w kompetencji jednostek samorządu terytorialnego. Zatem 

wszelkie decyzje w kwestii postępowania przetargowego oraz sposobie realizacji robót 

pozostają w gestii samorządu. Zmniejszenie zakresu rzeczowego nie powinno wpłynąć 

negatywnie na osiągnięcie zakładanego efektu komunikacyjnego w postaci likwidacji 

wąskiego gardła w sieci drogowej jakim jest obecny przepust, uniemożliwiający 

poruszanie się pojazdów o dużym tonażu. 

Zostało przeprowadzone zostało drugie postepowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na w/w inwestycję. Otwarcie ofert miało miejsce 06.07.2022r. Nie 

wpłynęła żadna oferta.  

Po dyskusji Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie opowiedział się za ogłoszeniem 

ponownego przetargu na zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowania mostu na rzece Seracz 

wraz z drogą dojazdową” na początku 2023 roku.  

 



9. Informacja o przesłanym piśmie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w zakresie podpisania umów na realizację zadań inwestycyjnych: 

1) Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Mławie. 

2) Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy                              

ul. Warszawskiej 44 a. 

3) „Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy                          

ul. Warszawskiej 44a”. 

Pan Piotr Witkowski – Kierownik Działu Pozyskiwania Funduszy Unijnych zapoznał 

Członków Zarządu Powiatu z treścią pisma skierowanego do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego, w którym Powiat Mławski potwierdza gotowość do 

realizacji projektów: 

1) Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Mławie. 

2) Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. 

Warszawskiej 44 a. 

Odnośnie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole 

Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”, powiat zawnioskował o przesunięcie 

kwoty dotacji w wysokości 210 000,00 zł z roku 2022 na rok 2023. Prośba o dokonanie 

zmiany podyktowana jest tym, że w chwili obecnej trwa procedura wyłonienia 

wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej, która jest niezbędna do 

przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych.  Mając na uwadze trwający etap przygotowania realizacji zadania, w celu 

uniknięcia rozpoczęcia prac w trakcie roku szkolnego i mogących wystąpić utrudnień w 

prowadzonych zajęciach lekcyjnych, prace budowlane zostały zaplanowane do 

przeprowadzenia na 2023 rok.  

Zgodę na przesunięcie tego zdania powiat może otrzymać nie wcześniej jak w m-cu 

wrześniu br.  

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przesłał projekty umów, które 

chcielibyśmy, żeby zostały wypełnione i odesłane do dnia 15 lipca 2022 r. z uwagi na 

trwający okres urlopowy. 

Ze względu na charakter dofinansowanych zadań, które mają na względzie rozwój 

infrastruktury szkolnej zasadnym byłoby podpisanie umów w lipcu bieżącego roku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania realizatora zadania.  

Zarząd Powiatu Mławskiego na realizatora zadania pn. „Modernizacja i adaptacja 

pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie” 

wskazał Zespół Szkół Nr 3 w Mławie, zgodnie z zapisami z §9 projektu umowy                            

o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 960/2022. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i 

przeprowadzenia postepowania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę kotłowni gazowej wraz z budową instalacji centralnego 

ogrzewania i nadzorem autorskim na zadanie pn. „modernizacja instalacji grzewczej w 

ZS 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. „Opracowanie 

dokumentacji projektowej  na  przebudowę kotłowni gazowej wraz z budową instalacji 

centralnego ogrzewania i nadzorem autorskim na zadanie pn.   „Modernizacja instalacji 

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

składzie: 

1. Krystyna Zając  - Przewodnicząca Komisji 

2. Dariusz Makowski  - Członek Komisji 



3. Jarosław Kucki  - Członek Komisji 

4. Beata Curyło-Smolińska - Sekretarz Komisji. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 961/2022. 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym i merytorycznym  

jest Dyrektor Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska. 

12. Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy.  

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie uzgodnił projekt decyzji 

Burmistrza Miasta Mława o warunkach zabudowy – nadbudowa istniejącego budynku 

mieszkalnego wraz ze zmiana konstrukcji dachu, nr ewid działki 10-371 Mława. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 

Szkół nr 2 w Mławie. 

Zarząd Powiatu Mławskiego zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora  Zespołu 

Szkół nr 2 w Mławie  ogłoszony  i  przeprowadzony na  podstawie Uchwały                               

Nr  920/2022   Zarządu  Powiatu  Mławskiego  z dnia  23 maja 2022 r. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 962/2022. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 

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

Zarząd Powiatu Mławskiego zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora  Zespołu 

Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r.  w Mławie  ogłoszony i  

przeprowadzony na  podstawie Uchwały  Nr  924/2022   Zarządu  Powiatu  Mławskiego  

z dnia  23 maja 2022 r. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 963/2022. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2                

w Mławie. 

Zarząd Powiatu Mławskiego powierzył stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w 

Mławie Pani Anecie Zawadzkiej od dnia 1 września  2022 r.  do 31  sierpnia  2027 r. 

wyłonionej w drodze konkursu, podejmując uchwałę Nr 964/2022. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 4                

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

Zarząd Powiatu Mławskiego powierzył stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. 

Obrońców Mławy z Września 1939 r.  w Mławie Panu Stanisławowi Krzysztofowi 

Matyjasikowi od dnia 1 września  2022 r. do 31  sierpnia  2027 r. wyłonionemu w drodze 

konkursu, podejmując uchwałę Nr 965/2022. 

17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 

bezpłatne użyczenie hali sportowej wraz z szatniami na potrzeby sekcji piłki siatkowej 

Klubu Zawkrze Mława. 

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformował, że Pan 

Marek Kiełbiński zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na 

bezpłatne użyczenie hali sportowej wraz z szatniami na potrzeby sekcji piłki siatkowej 

Klubu Zawkrze Mława w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.06.2023r. w 

następujących dniach tygodnia:  

- wtorek, środka, czwartek i piątek w godz. 18.00 - 20.00. 

- w formie obozu przygotowawczego do sezonu ligowego w terminie od dnia 

29.08.2022r. do dnia 09.09.2022r. z wyłączeniem sobót i niedziel w godzinach 18.00 – 

20.00. 

W/w użyczenie skutkować będzie dodatkowym kosztem zużycia energii elektrycznej - 

ok. 7 600,00 zł oraz wody – ok. 550,00 zł.  

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie wyraził zgodę na bezpłatne użyczenie hali 

sportowej wraz z szatniami na potrzeby sekcji piłki siatkowej Klubu Zawkrze Mława. 

 

 

 



18. Sprawy różne. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że 18 lipca br. 

nastąpi odbiór inwestycji dotyczący fotowoltaiki. W protokole odbioru będzie zawarty 

zapis, że kompleksowe przygotowanie podłoża pod montaż fotowoltaiki zostanie 

wykonane przez wykonawcę zastępczego. Faktura za zadanie inwestycyjne zostanie 

obniżone kosztami wykonawcy zastępczego. 

Pani Krystyna Zając – Wicestarosta zapoznała Członków Zarządu Powiatu Mławskiego 

z treścią pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Polityki 

Społecznej WPS-I.9451.36.2022.JT z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie podjęcia 

działań mających na celu rozdzielenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.  

Zwróciła uwagę, że zgodnie z porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a 

Powiatem Mławskim zawartym w dniu 20.10.2006r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

działa w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia z wyodrębnionym budżetem 

przeznaczonym na realizację zadania i wyodrębnioną kadrą.  

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

poinformował, że przeprowadzone zostało postepowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na inwestycję 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 oraz 

środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia 

zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.                    

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.07.2022r. Złożone oferty to: 

Oferta 1: REVbud Spółka Akcyjna  

ul. Gdańska 4A, 87-100 Toruń 

Cena za wykonanie całości zamówienia brutto - 11.583.181,94zł. 

Gwarancja – rękojmia 60 m-cy 

Oferta 2: Budownictwo Pietrzak Spółka Cywilna 

J. Pietrzak, Ł. Pietrzak, R. Pietrzak, ul. Płocka 77A, 06-500Mława 

Cena za wykonanie całości zamówienia brutto - 12.758.240,80zł. 

Gwarancja – rękojmia 60 m-cy 

Oferta 3: 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. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił stan 

zakwaterowania na terenie powiatu mławskiego uchodźców wojennych z Ukrainy: 

Bursa Szkolna w Mławie – 30 osoby, Mławska Hala Sportowa w Mławie – 71 osób, 

Krajowy Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM w Dąbku – 5 

osób, Gmina Lipowiec Kościelny – 26 osoby. 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto pięćdziesiąte czwarte 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

                                                                                               Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                               Jerzy Ryszard Rakowski                

                                                                               Krystyna Zając   

                                                                               Jolanta Karpińska  

                                                                               Witold Okumski   

                                                                               Jacek Szlachta  



                                         

Załącznik do Protokołu Nr 154/2022 

z dnia 13.07.2022 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 13 lipca 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  

14.07.2022 r.  

 

 


