
Br. 0022.24.2022                                        

Protokół Nr 156/2022  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 28 lipca 2022 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto pięćdziesiąte 

szóste posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego.   

2. Uchwalenie porządku obrad. 

Zarząd Powiatu obradował w trybie zdalnym (on-line). W posiedzeniu udział wzięli 

członkowie Zarządu: Pan Jerzy Rakowski, Pani Krystyna Zając, Pani Jolanta Karpińska, 

Pan Witold Okumski, Pan Jacek Szlachta oraz zaproszeni goście: Pani Edyta Wild- 

Sekretarz Powiatu, Pani Mariola Rostkowska- Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowo- 

Budżetowego, Pan Wojciech Krajewski- Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, 

Rolnictwa i Środowiska.    

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Pani Krystyna Zając - Wicestarosta zaproponowała, żeby do porządku obrad wstawić 

dodatkowy punkt dotyczący rozpatrzenia wniosku Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie w 

sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie liczby uczniów w klasie I technik żywienia i 

usług gastronomicznych oraz w klasie I technik eksploatacji portów i terminali do 34.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie dodatkowego punktu do 

porządku obrad.   

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie z pełnym naborem klas, wcześniej planowanych jako połowa w zawodzie 

programista i elektryk.  

Pani Krystyna Zając – Wicestarosta poinformowała, że Dyrektor ZS Nr 1 w Mławie 

zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie z pełnym 

naborem klas, wcześniej planowanych jako połowa w zawodzie programista i elektryk. 

Przywołane zawody cieszą się dużym zainteresowaniem, na obecną chwilę  w technikum 

elektrycznym jest– 34 świadectw oryginalnych, w programistycznym- 30, budownictwa- 

27, informatyka- 31, reklama- 39, branżowej- 29.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie.    

5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie w sprawie zwiększenia liczby 

oddziałów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 dla młodocianych pracowników z 

planowanych dwóch oddziałów do trzech.  

Pani Krystyna Zając – Wicestarosta poinformowała, że Dyrektor ZS Nr 3 w Mławie 

zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zwiększenie liczby oddziałów Branżowej 

Szkoły I Stopnia Nr 3 dla młodocianych pracowników z planowanych dwóch oddziałów 

do trzech. Na dzień 27 lipca 2022 roku wolę nauki w klasach pierwszych 

wielozawodowych dla młodocianych pracowników potwierdziło 92 uczniów.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. 

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 4 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie dwóch pełnych klas w zawodzie technik handlowiec i technik 

rachunkowości.  

Pani Krystyna Zając – Wicestarosta poinformowała, że Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie 

zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie dwóch 

pełnych klas w zawodzie technik handlowiec i technik rachunkowości. Zarząd Powiatu 

wyraził zgodę na utworzenie w ZS Nr 4 pięciu klas , w tym jednego oddziału łączonego. 

W związku z dużą ilością chętnych osób do szkoły istnieje możliwość otwarcia dwóch 

pełnych klas.  



Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. 

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie w sprawie wyrażenia zgody na 

zwiększenie liczby uczniów w klasie I technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 

w klasie I technik eksploatacji portów i terminali do 34. 

Pani Krystyna Zając – Wicestarosta poinformowała, że Dyrektor ZS Nr 2 w Mławie 

zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenia zgody na zwiększenie liczby 

uczniów w klasie I technik żywienia i usług gastronomicznych oraz w klasie I technik 

eksploatacji portów i terminali do 34. Baza dydaktyczna i lokalowa jest wystarczająca, 

aby pomieścić tak liczne klasy, a skutek finansowy wynikający z rozporządzenia MEN 

z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych 

nie powoduje zwiększenia utrzymania 34 osobowego oddziału, gdyż w obydwu 

przypadkach następuje jedynie wzrost o 1 godzinę lekcyjną.  

Ponadto Pani Dyrektor prosi o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby uczniów w klasie 

I technik logistyk do 33. 

Z kandydatami i ich rodzicami przeprowadzono rozmowy proponując inne kierunki 

kształcenia, jednak odmówili sugerując, że przeniosą się do szkół poza naszym 

powiatem, na ten sam kierunek.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 

r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 975/2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Powiatu Mławskiego na 2022  r. 

 I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 543.711,00 

zł i dotyczy:1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z 

rezerwy celowej w rozdziale 75411w wysokości 51.500,00 zł z przeznaczeniem na 

sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w 

komendzie. 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 85203w wysokości 13.968,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach programu „Za 

życiem”. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie na zadania 

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

3. Kolejnej transzy środków dotyczących zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego 

oraz zakupu środków czystości obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w 

wysokości 421.165,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego. Po stronie 

wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym jednostek budżetowych 

oraz innych jednostek, zgodnie uchwałą zarządu w sprawie opracowania planu 

finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych z zapewnieniem 

zakwaterowania i wyżywienia oraz zakupem środków czystości obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

4. Pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w 

wysokości 57.078,00zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, 

wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym za okres od 01.06. do 30.06.2022 r. Po stronie wydatków następuje 

zwiększenie środków w planach finansowych jednostek oświatowych: w 

Zespole Szkół nr 3 i 4 oraz Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w zakresie działu 801. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 543.711,00 



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

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

Powiatowego w Mławie w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 

materiałów i wyposażenia w ramach zadań bieżących związanych z zarządzaniem 

kryzysowym. 

2. W rozdziale 75495 następuje przesunięcie środków w wysokości 2.000,00 zł w planie 

finansowym Mławskiej Hali Sportowej z przeznaczeniem na zakup środków żywności 

w ramach środków Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Łącznie po dokonaniu 

zmian budżetu powiatu mławskiego: Dochody powiatu stanowią kwotę 109.572.031,22 

zł. Wydatki powiatu stanowią kwotę 134.056.635,07 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.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o 

dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na 

rok 2022. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 976/2022 w sprawie przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2022. 

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

powiatu mławskiego na rok 2022. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 977/2022 w sprawie zmiany harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2022.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z 

realizacją przedsięwzięć. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 978/2022 w sprawie przekazania uprawnień 

kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania 

zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

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

i wydatków związanych z realizacją zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 979/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla 

rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia VIII Raportu z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska Powiatu Mławskiego do 2022. 

Pan Wojciech Krajewski- Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Rolnictwa  

i Środowiska przedstawił  VIII Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska 

Powiatu Mławskiego do 2022. 

Zarząd Powiatu przyjął VIII Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu 

Mławskiego w okresie 2020– 2021, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 980/2022.  

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

powiatowych zamiejskich w 2022 r. 

Zarząd Powiatu 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 XXXVIII/275/2022 Rady Powiatu Mławskiego z 

dnia 26.07.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 

2022 r., wprowadził następujące zmiany:  



- wprowadzenie nowego zadania w poz. II.1.1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W 

Żurominek – Stupsk” w wartości: 400 000,00 zł. Plan rzeczowo-finansowy robót na 

drogach powiatowych zamiejskich w 2022 r. ulega zwiększeniu i wynosi : 36 649 141,91 

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

zmian. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę 981/2022.  

15. Sprawy różne.  

Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu poinformował, że została podpisana 

umowa na budowę hali sportowej przy ZS Nr 4 w Mławie.  

Pan Przewodniczący poinformował również, że powiat mławski otrzymał 

dofinansowanie z PFRON na zakup dwóch samochodów dla Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Mławie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Mławie z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.    

Dodał również, że w lipcu na covid-19 zachorowało 56 osób, hospitalizowanych było 13 

osób, zmarły natomiast 2 osoby.  

 

                                                                         Zarząd Powiatu Mławskiego: 

 

                                                                               Jerzy Ryszard Rakowski                 

                                                                               Krystyna Zając   

                                                                               Jolanta Karpińska      

                                                                               Witold Okumski  

                                                                                 Jacek Szlachta  

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

29.07.2022 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 156/2022 

z dnia 28.07.2022 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 28 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   

 

 


