
Br. 0022.24.2022                                        

Protokół Nr 155/2022  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 21 lipca 2022 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto pięćdziesiąte piąte 

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. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował, żeby do 

porządku obrad wstawić dodatkowe punkty: 

- Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w 

sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na 

lata 2022-2023 dotyczące zadania pn. ,,Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 

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

-Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu 

Mławskiego.  

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 154/2022 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 13.07.2022 r 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Mławie. 

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie przedstawił sytuację ekonomiczno- 

finansową w SPZOZ w Mławie. 

Poinformował, że I półrocze 2022 roku był to jeszcze czas pandemii covid 19. Pierwsze 

półrocze to także skutki finansowe podwyżek, które miały miejsce w lipcu w roku 

ubiegłym. W ostatnich dniach prowadzone są rozmowy ze Związkami Zawodowymi, 

pracownikami na temat kolejnych podwyżek. W nowej ustawie zapisane jest, że trzeba 

ustalić najniższe wynagrodzenie dla poszczególnych grup pracowniczych wg 

wskaźników odnoszących się do średniej krajowej. Dotyczy to pracowników 

działalności podstawowej. Ustawa stanowi, że to się odnosi do wymagań 

kwalifikacyjnych a nie do posiadanych kwalifikacji. Ustawa obliguje dyrektorów 

szpitali, żeby do 13 lipca uzgodnić ze Związkami Zawodowymi zasady podwyżek. Jeśli 

porozumienia nie będzie, to należy wydać zarządzenie w tej sprawie. Porozumienie ze 

Związkami w Mławie nie zostało podpisane.  

Działalność zakładu na 30.06.2022 r. zakończyła się ujemnym wynikiem finansowym w 

kwocie (-)l 815 000,00 złotych, pomimo zakładanego pierwotnie zysku w wysokości 

589 000,00 złotych (plan na 30.06.2022 r.). Zakłada się, że wynik ten ulegnie zmianie  o 

406 000,00 złotych po kompensacie świadczeń wykonanych ponad plan. Planowany 

wynik finansowy wyliczono na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem 

Zdrowia na rok 2022, jednak do końca roku prognozuje się dodatni wynik finansowy, ze 

względu na wzrost od 01.07.2022 r. miesięcznego kontraktu z NFZ obejmującego 

wszystkie rodzaje świadczeń medycznych średnio o 22,4 %. 

Z względu na trwającą pandemię koronawirusa, w pierwszym półroczu 2022 r. koszty 

na dzień 30.06.2022 r. spowodowane zaostrzonymi środkami ostrożności z tytułu 

zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 wynosiły 189 846,96 zł. w tym; 

- koszty zużycia odzieży i materiałów ochronnych - 85 101,67 zł, - koszty pozostałych 



pomocniczych środków medycznych (testy na obecność koronawirusa, płyny 

dezynfekcyjne) - 91 061,06 zł, - koszty z tytułu zużycia drobnego sprzętu medycznego - 

13 684,23 zł. 

SPZOZ Mława do dnia 30.06.2022 r. na realizację zadań związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 otrzymał na podstawie umów użyczenia 

sprzęt medyczny od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ogólnej wartości  

438 038,90 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano zadania inwestycyjne planowane do 

realizacji w 2022 r. na kwotę 5 596 895,97 zł.  

Pani Jolanta Karpińska- Członek Zarządu zapytała czy jest problem w ilości 

zatrudnionych lekarzy szpitalu? 

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie odpowiedział, że nie ma takiego 

problemu.    

Pani Jolanta Karpińska- Członek Zarządu zapytała czy jest problem w obsadzaniu 

dyżurów w NPL oraz na SOR? 

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie odpowiedział, że nie ma problemu z 

obsadzaniem dyżurów lekarzy.  

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały i postanowił wnieść pod 

obrady XXXIX Sesji.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mławskiego oraz 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informacji z wykonania Planu Finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za I półrocze 2022 

roku.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z wykonania Planu Finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za I półrocze 2022 

roku, którą przedstawił Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie.  

Poinformował, że w lecznictwie zamkniętym wykonanie planu w poszczególnych 

zakresach przedstawia się następująco: 

-ryczałt- szpital I stopnia – 47,58%. 

Ryczałtowe finansowanie świadczeń zdrowotnych obejmuje następujące oddziały 

szpitalne: anestezjologii i intensywnej terapii; chirurgii ogólnej; położnictwa i 

ginekologii; internistyczno- kardiologicznego z odcinkiem udarowym. Poza 

finansowaniem ryczałtowym umowa o  udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zawiera 

procedury odrębnie finansowane wykonywane w innych oddziałach szpitalnych. 

Wykonanie planu tych procedur przedstawia się następująco: - oddział neonatologiczny 

- 25,54 %, - oddział położniczo-ginekologiczny - 29,28 %, - oddział chirurgii ogólnej 

(pakiet onkologiczny i świadczenia poza pakietem onkologicznym) - 22,39 %, - 

Szpitalny Oddział Ratunkowy - 54,11 %, - rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach 

stacjonarnych - 47,62 %, - rehabilitacja ogólnoustrojowa dla osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności w warunkach stacjonarnych - 0,00 %, - rehabilitacja neurologiczna 

- 52,74 %, - rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności - 0,00 %, - rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale 

dziennym - 94,64 %, - rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla 

osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - 0,00 %, - rehabilitacja ogólnoustrojowa 

w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym - 160,63 %, - pediatrii-51,42 %, - 

anestezjologii i intensywnej terapii - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 

roku życia -0,00% , - chirurgii ogólnej - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 

18 roku życia - 35,87 %, - położnictwie i ginekologii - świadczenia udzielane osobom 

do ukończenia 18 roku życia - 55,50 %, - internie - świadczenia udzielane osobom do 

ukończenia 18 roku życia - 0,00 %. Procedury odrębnie kontraktowane i finansowane: - 

hospicjum stacjonarne - 25,71 %. 

W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 47,32 %. 



W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany 

w 47,59 %. 

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej - poradnie, plan wykonano w 44,58 %. 

Wykonanie planu w poszczególnych poradniach przedstawia się następująco: - Poradnia 

Zdrowia Psychicznego - 55,41 %, - Poradnia Okulistyczna - 32,52 %, - Poradnia 

Otolaryngologiczna - 39,05 %, - Poradnia Diabetologiczna - 39,29 %, - Poradnia 

Neurologiczna - 70,88 %, - Poradnia Kardiologiczna - 30,60 %, - Poradnia Ortopedyczna 

- 74,56 %, - Poradni Ginekologiczno-Położniczej - 42,03 %, - Poradni Chirurgii 

Onkologicznej - 12,78 %, - Poradni Urologicznej - 62,33 %, - Poradni Chirurgii Ogólnej 

- 43,46 %, - Poradni Dermatologicznej - 40,07 %, - Poradni Onkologicznej- 30,79 %. 

W pierwszym półroczu 2022 r. odnotowano zmniejszenie wykonania kontraktu w 

stosunku do planu. Niemożność wykonania kontraktu wynika z powodu negatywnych 

skutków pandemii, miedzy innymi z częściowego wyłączenia niektórych oddziałów ze 

względu na występujące okresowo miejscowe ogniska zakażeń, obawy pacjentów przed 

zakażeniem się wirusem, wydłużeniem czasu wykonywania świadczeń związanych z 

zaostrzonymi wymogami bezpieczeństwa sanitarnego oraz koniecznością zapewnienia 

łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-coV-2 zgodnie z Decyzjami 

Wojewody Mazowieckiego wydanymi w 2021 dotyczących przekształcenia łóżek z 

działalności podstawowej na łóżka COVID-owe. SPZOZ posiada również nie rozliczone 

do dnia 30.06.2022 r. sfinansowane faktury wystawione do planu w roku 2020 i 2021 na 

mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem 1 zwalczaniem COVID-19, i innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych NFZ wydał komunikat z dnia 

31 marca 2020 r. w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, w 

którym umożliwiono świadczeniodawcy złożenie rachunku bez wymaganej 

sprawozdawczości dotyczące utrzymania płynności finansowej. Wartość 

nierozliczonych faktur wystawionych do planu i sfinansowanych przez NFZ opiewa 

kwotę 2 319 617,90 zł. 

Ponadto, na dzień 30.06.2022 r. szpital posiada nierozliczone z Narodowym Funduszem 

Zdrowia świadczenia wykonane ponadplanowo w kwocie 406 318,53 zł. Kwota ta 

zostanie rozliczona w II półroczu 2022 r. 

Działalność zakładu na 30.06.2022 r. zakończyła się ujemnym wynikiem finansowym w 

kwocie (-)l 815 000,00 złotych, pomimo zakładanego pierwotnie zysku w wysokości 

589 000,00 złotych (plan na 30.06.2022 r.). Zakłada się, że wynik ten ulegnie zmianie 

(jak zaznaczono w części dotyczącej przychodów) o 406 000,00 złotych po kompensacie 

świadczeń wykonanych ponad plan. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 966/2022.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Statutu 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie.  

Pani Barbara Brzozowska- Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego.  

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXIX Sesji.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Miasta Mława. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w 

przedmiotowej sprawie i postanowił wnieść pod obrady XXXIX Sesji.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty pozakonkursowej wnioskowanej przez 

Koło Gospodyń Wiejskich „Dobrogoszczanki” z siedzibą w Dobrogosty 58,  

06-520 Dzierzgowo dotyczącej realizacji zadania pod nazwą: „Festyn rodzinny. Mamo, 

tato czas na ruch, niech nie rośnie nam gruby brzuch”.  



Zarząd Powiatu uznał za celowe realizację powyższego zadania i dokonał wsparcia 

poprzez dofinansowanie w formie dotacji celowej w wys. 500,00 zł. W przedmiotowej 

sprawie podjął uchwałę Nr 967/2022.   

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Mateusza 

Konrada Szymańskiego nauczyciela zajęć rewalidacyjnych i indywidulanych zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  im. 

J. Korczaka w Mławie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną dla Pana Mateusza Konrada 

Szymańskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 968/2022.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki 

Wodowskiej nauczycielki funkcjonowania osobistego, zajęć rozwijających 

kreatywność, zajęć rewalidacyjnych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Mławie ubiegającej 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną dla Pani Moniki Wodowskiej 

ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W przedmiotowej sprawie 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 969/2022. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marleny Komur  

nauczyciela wspomagającego, historii, podstaw przedsiębiorczości, zajęć 

rewalidacyjnych, doradztwa zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Mławie ubiegającej 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną dla Pani Marleny Komur ubiegającej 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W przedmiotowej sprawie Zarząd 

Powiatu podjął uchwałę Nr 970/2022. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Michała 

Kowalskiego psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną dla Pana Michała Kowalskiego 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W przedmiotowej 

sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 971/2022.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ewy Hołowni 

psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie ubiegającej się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego.  

Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną dla Pani Ewy Hołowni ubiegającej się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W przedmiotowej sprawie Zarząd 

Powiatu podjął uchwałę Nr 972/2022. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny 

Zembrzyckiej logopedy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie 

ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną dla Pani Anny Zembrzyckiej 

ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ubiegającej się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego. W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął 

uchwałę Nr 973/2022. 

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

zwiększenie liczby uczniów w klasie 3b – profil politechniczny do 25 osób w roku 

szkolnym 2022/2023.   

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

Dyrektor I LO zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby uczniów w 

klasie o profilu politechnicznym do 25 osób w roku szkolnym 2022/2023. Zwiększenie 

w oddziale będzie skutkowało zwiększeniem liczby godzin języka angielskiego o 3 i 

języka niemieckiego o 2 w klasie 3B w związku z koniecznością podziału na grupy. 



/ 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 Adriana Pełkowska – Inspektor Biura Rady Powiatu 

Mławskiego/ 

16. Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie w szkole od 1 września 2022 roku funkcji kierownika kształcenia 

praktycznego.  

Pan Stefan Wojnarowski- Dyrektor ZS Nr w Mławie w uzasadnieniu złożonego 

wniosku podkreślił, że Zespół Szkół Nr 3 jest jedyną szkołą w powiecie mławskim, 

która kształci uczniów w trzech typach szkół: liceum ogólnokształcącym, technikum 

oraz branżowej szkole I stopnia w klasach wielozawodowych dla młodocianych 

pracowników.  

Specyfika kształcenia uczniów - młodocianych pracowników wymaga szeregu działań 

związanych z: 

- organizacją i przeprowadzaniem egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe zarówno dla klas wielozawodowych jak i dla technikum, 

- koordynowaniem działań związanych z organizacją przebiegu kształcenia 

zawodowego zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu w szkole i u 

pracodawców, 

- corocznym organizowaniem turnusów dokształcania teoretycznego I, II i III stopnia 

dla 255 uczniów w dwudziestu różnych zawodach, prowadzenie uzgodnień z Centrami 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na terenie całego kraju, 

- współpracą z osiemdziesięcioma pracodawcami, którzy prowadzą praktyczną naukę 

zawodu młodocianych w swoich przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych, 

- prowadzeniem dokumentacji związanej z organizacją i przebiegiem kształcenia 

praktycznego, obsługą systemów informatycznych i platformy zgłaszania uczniów na 

egzaminy, 

- przygotowywaniem analiz wyników egzaminów czeladniczych i potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie, praktyk zawodowych i przedstawianiem na radzie 

pedagogicznej, 

- promowaniem szkoły w środowisku lokalnym, współpracą na bieżąco z Cechem 

Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Mławie, 

-organizowaniem spotkań z pracodawcami na terenie szkoły, 

- w ramach nadzoru pedagogicznego prowadzenie obserwacji na terenie zakładów 

pracy, 

-archiwizowaniem dokumentacji przebiegu nauczania. 

Właściwe prowadzenie nadzoru pedagogicznego, kontrolowanie, monitorowanie, 

organizowanie praktyk i kursów oraz egzaminów zawodowych dla uczniów dwóch 

typów szkół wymaga utworzenia stanowiska kierownika kształcenia praktycznego. 

Po dyskusji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie w szkole od 1 września 2022 

roku funkcji kierownika kształcenia praktycznego.  

17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska  

o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 

2022-2023 zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk”. 

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2022-2023 zadania pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk”. Planowana wartość zadania wynosi 6 700 

000,00 zł, udział własny Powiatu wynosi 820 000,00 zł w tym udział Gminy Stupsk na 

poziomie 50% tj. w kwocie 410 000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowi kwotę 5 880 000,00 

zł. Limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 400 000,00 zł w tym udział własny Powiatu 

200 000,00 zł i udział Gminy Stupsk 200 000,00 zł, a limit zobowiązań na rok 2023 to 



kwota 6 300 000,00 zł w tym 5 880 000,00 zł środki Polskiego Ładu, środki własne 

Powiatu na poziomie 210 000,00 zł i środki Gminy Stupsk 210 000,00 zł. Łączne 

nakłady finansowe na lata 2022-2023 stanowią kwotę 6 700 000,00 zł. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie.  

18.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska  

o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 

2022-2023 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”. 

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2022-2023 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”. Planowana wartość zadania wynosi 15 300 000,00 zł, udział własny Powiatu 

wynosi 1 050 000,00 zł, w tym udział Gminy Szreńsk na poziomie 50% tj. w kwocie 

525 000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych stanowi kwotę 14 250 000,00 zł. Limit zobowiązań na rok 

2022 wynosi 0,00 zł, a limit zobowiązań na rok 2023 to kwota 15 300 000,00 zł w tym 

14 250 000,00 zł środki Polskiego Ładu, środki własne Powiatu na poziomie 525 000,00 

zł i środki Gminy Szreńsk 525 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 

wynoszą 15 300 000,00 zł. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie.  

19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w 

sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na 

lata 2022-2023 dotyczące zadania pn. ,,Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 

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

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2022-2023 dotyczące zadania pn. „Budowa Sali 

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

dotyczą przesunięcia w limitach zobowiązań na rok 2022 i 2023:  

na rok 2022 – zmniejszenie kwoty 6 733 579,50 zł o kwotę 2 275 368,41 zł do kwoty 

4 458 211,09 zł, na rok 2023 – zwiększenie kwoty 6 910 986,96 zł o kwotę 2 275 368,41 

zł do kwoty 9 186 355,37 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 

13 644 566,46 zł. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie.  

20. Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy.  

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o 

warunkach zabudowy- Budowa hali produkcyjno- magazynowej, Mława, Nr ewid. 

działki 10-1728/30.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu 

Mławskiego. 

Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 974/2022 w sprawie wniosku o zwołanie 

sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Mławskiego. 

 

22. Sprawy różne. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że w dniu dzisiejszym 

odbyło się spotkanie z Dyrektorem Mławskiej Hali Sportowej, Dyrektorem PUP, Panią 

Dyrektor Bursy Szkolnej dotyczące dalszej sytuacji uchodźców z Ukrainy 

przebywających w Mławskiej Hali Sportowej.  



Pan Przewodniczący poinformował również, że nastąpił odbiór inwestycji dotyczący 

fotowoltaiki.  Faktura za zadanie inwestycyjne zostanie obniżona kosztami wykonawcy 

zastępczego. Należy liczyć się z tym, że firma, która miała wykonać remont dachów 

pójdzie w tej sprawie do sądu.    

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto pięćdziesiąte piąte posiedzenie 

Zarządu Powiatu. 

 

 

 
 

Sporządziła: 

Adriana Pełkowska  

22.07.2022 r.  

 

 

                                                                                              

                                                                         Zarząd Powiatu Mławskiego: 

 

                                                                               Jerzy Ryszard Rakowski             

                                                                               Krystyna Zając   

                                                                               Jolanta Karpińska       

                                                                               Witold Okumski    

                                                                               Jacek Szlachta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Załącznik do Protokołu Nr 155/2022 

z dnia 21.07.2022 r. 

 



 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 21 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  

 

 

 

 

 


