
 Br. 0022.25.2022                                        

Protokół Nr 157/2022  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 18 sierpnia 2022 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto pięćdziesiąte 

siódme 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. 

3. Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował, wprowadzenie 

do porządku obrad 2 dodatkowych punktów:  

15.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w III Liceum 

Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie. 

19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Centrum, Administracyjnego do Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie o dokonanie zmian w planie finansowym 

wydatków własnych na 2022 rok. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie dodatkowych punktów do 

porządku obrad.   

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 156/2022 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 28.07.2022 r. 

5. Zapoznanie się z pismem Pana / 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/ oraz opinią prawną Radcy Prawnego                   

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przyjętą pod drogę powiatową                               

w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną (Dz.U.1998.133.872). 

Pan Marek Kujawa – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami zapoznał Zarząd Powiatu z treścią pisma Pana / 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/                            

oraz opinią prawną radcy prawnego Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie 

ustalenia odszkodowania za nieruchomość przyjętą pod drogę powiatową w trybie 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną (Dz.U.1998.133.872). 

Poinformował, że w marcu 2006 roku Wojewoda wydał decyzję o przejęciu na rzecz 

powiatu mławskiego części gruntów, które znalazły się pod drogę powiatową relacji 

Szydłowo – Dębsk. Pan / 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/zaskarżył tą decyzję. Minister Transportu i Budownictwa 

odwołanie od decyzji rozpatrzył i w dniu 27.04.2006r. utrzymał zaskarżoną decyzję w 

mocy. W kwestii odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę Minister wyjaśnił, 

że ustalenie odszkodowania dokonywane jest w odrębnym postępowaniu.  

Pan Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwrócił 

uwagę, że odszkodowania przysługiwały osobom, które złożyły wnioski od 01.01.2001r. 

do 31.12.2005r. Decyzja Wojewody została wydana 3 miesiące później, natomiast 

decyzja Ministra Transportu i Budownictwa została wydana 4 miesiące później. 

Z opinii radcy prawnego Starostwa Powiatowego w Mławie wynika, że Organ powinien 

odmówić wszczęcia postepowania na podstawie art. 61a § 1 kpa z uwagi na wniesienie 



żądania po upływie terminu określonego w ustawie dla dochodzenia określonych praw 

(art. 73 ust. 4 ustawy z dni 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną), albowiem stan faktyczny i prawny sprawy jest 

oczywisty i nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (Wyrok WSA 

w Gliwicach z dnia 25 maja 2022r. II SA/GI 289/22, Wyrok WSA w Lublinie z dnia               

5 grudnia 2018r. II SA/Lu 724/18, Wyrok NSA z dnia 16 kwietnia 2020 roku I OSK 

994/19). 

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

wyrażenia zgody na zwiększenie nakładów na zadanie ,,bieżące utrzymanie dróg 

powiatowych”- poz. III planu rzeczowo- finansowego.  

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

prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie nakładów w wysokości: 71 753,00zł na 

zadanie: pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych "- poz. III planu rzeczowo-

finansowego. Jako źródło sfinansowania proponuje niewykorzystane środki zadania: 

„Utrzymanie obiektów mostowych" w wysokości: 71 753,00 zł.  

Zmiany planu rzeczowo-finansowego: 

- poz. III Bieżące utrzymanie dróg – zwiększenie o kwotę 71 753,00 zł do kwoty 

1 703 431,00 zł; 

- poz. IV Bieżące utrzymanie obiektów mostowych – zmniejszenie o kwotę 71 753,00 

zł do kwoty 36 630,00 zł. 

Zmiany w paragrafach klasyfikacji budżetowej: 

- zwiększenie rozdziału 60014, § 4210 o kwotę: 71 753,00 zł 

- zmniejszenie rozdziału 60014, § 4300 o kwotę: 71 753,00 zł 

Zarząd Powiatu jednogłośnie ustosunkował się do wniosku Pana Dyrektor PZD w 

Mławie w przedmiotowej sprawie. 

Pan Dyrektor PZD w Mławie zwrócił uwagę, że do końca roku na bieżącym utrzymaniu 

dróg pozostaje kwota w wys. 170 000,00 zł. Na 2022 rok kwota na bieżącym utrzymaniu 

dróg była wyższa aniżeli w ubiegłym roku. Od 24.02.2022r. ceny paliw, emulsji i grysów 

znacząco wzrosły.  

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu zapytał: 

- czy PZD w Mławie wykonuje prace w obrębie miasta Mława? 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie odpowiedział, że nie wykonuje 

(wyjątkowo zdarzyła się jedna sytuacja na ul. Granicznej). 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu zapytał: 

- do okresu zimowego na realizację jakich zadań wystarczą środki w wys. 170 000,00 

zł?  

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie oznajmił, że w/w kwota jest 

przeznaczona na bieżące funkcjonowanie jednostki (zakupy interwencyjne) np. zakup 

oznakowania czy emulsji. 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu poprosił, aby na następne posiedzenie 

Pan Dyrektor PZD w Mławie udzielił odpowiedzi na pytanie:  

- jaka jest potrzebna kwota, na dokończenie programu wykaszania rowów oraz 

wykonanie koniecznych,  niezbędnych bieżących remontów dróg ? 

Zwracając się do Pana Starosty, Pani Z-cy Dyrektora Wydziału Finansowo-

Budżetowego i Pana Dyrektora PZD w Mławie poprosił o przemyślenie i zapewnienie 

w bieżącym roku środków finansowych na dokończenie prac związanych z 

wykaszaniem poboczy i wykonanie koniecznych, niezbędnych remontów dróg. 

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

wprowadzenia do budżetu Powiatu Mławskiego poniższych zadań inwestycyjnych w 

celu zapewnienia ciągłości pozwolenia na budowę: 



1) Zadanie pn. ,,Przebudowa części ul. Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej 

nr 2370W na terenie Miasta Mlawa”, wartość planowanych nakładów do poniesienia 

w 2022 roku: 7000 zł.  

2) Zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2370W (ul. Kościuszki) wraz z 

przebudową drogi powiatowej nr 2369W (ul. Graniczna, ul. Brukowa)”, wartość 

planowanych nakładów do poniesienia w 2022 roku: 7000 zł.   

Zarząd Powiatu na wniosek Pana Leszka Ślubowskiego – Dyrektora PZD w Mławie                                             

jednogłośnie opowiedział się za wprowadzeniem do budżetu Powiatu Mławskiego 

poniższych zadań inwestycyjnych w celu zapewnienia ciągłości pozwolenia na budowę: 

1) Zadanie pn. ,,Przebudowa części ul. Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi 

powiatowej nr 2370W na terenie Miasta Mlawa”, wartość planowanych 

nakładów do poniesienia w 2022 roku: 7 000,00 zł.  

2) Zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2370W (ul. Kościuszki) wraz z 

przebudową drogi powiatowej nr 2369W (ul. Graniczna, ul. Brukowa)”, wartość 

planowanych nakładów do poniesienia w 2022 roku: 7 000,00 zł.   

Jako źródło sfinansowania w/w zadań zaproponował niewykorzystane środki 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadaniu inwestycyjnym: „Rozbiórka 

istniejącego mostu o JNI01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ozu 

miech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W - dokumentacja 

techniczna". 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dla Wójta Gminy Radzanów w sprawie 

zaliczenia dróg wewnętrznych, położonych na terenie Gminy Radzanów do kategorii 

dróg gminnych.  

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zaliczenie do kategorii dróg gminnych dróg  

wewnętrznych w miejscowości Zgliczyn - Glinki  Nr działki 224/1 o długości 2070 m 

początek od drogi powiatowej działka nr 224/1 obręb Zgliczyn - Glinki do działki nr 4 

obręb Sławkowo gm. Szreńsk, oraz drogi w miejscowości Zgliczyn Glinki Nr działki 

225 o długości 209 m  początek działki nr 244/2 obręb Zgliczyn Glinki nr 91 obręb 

Pączkowo gm. Szreńsk położonych na terenie gminy Radzanów. 

W przedmiotowej sprawie zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 982/2022. 

9. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

• złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji  pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2322W poprzez budowę parkingu przy ul. 

Handlowej w miejscowości Konopki”, ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla 

równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego; 

• złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji  pn. 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk - Szydłowo”, w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie opowiedział się za złożeniem wniosku przez 

Powiat Mławski o dofinansowanie 3 inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej                   

Nr 2322W poprzez budowę parkingu przy ul. Handlowej w miejscowości Konopki,                               

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk - Szydłowo, Remont drogi powiatowej 

Nr 4640W Bieżuń – Szreńsk – Mława (ul. Henryka Sienkiewicza) w Mławie. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekty uchwał                  

Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

• złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji  pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2322W poprzez budowę parkingu przy ul. 

Handlowej w miejscowości Konopki”, ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla 

równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. 



Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 400 000,00 zł. Dofinansowanie zadania 

może wynieść 60% w kosztach realizacji zadania. Na powyższą inwestycję 

Gmina Stupsk zadeklarowała partycypację w kosztach udziału własnego Powiatu 

Mławskiego. 

• złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji  pn. 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk - Szydłowo”, w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 16 694 318,95 zł, w tym kwota                                      

16 334 318,95 zł to wydatki kwalifikowane do dofinansowania. Dofinansowanie 

zadania może wynieść 80% wydatków kwalifikowanych w kosztach realizacji 

zadania. Przewidywany minimalny poziom dofinansowania może wynieść 50% 

kosztów kwalifikowanych.   

• złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. 

„Remont drogi powiatowej Nr 4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława (ul. Henryka 

Sienkiewicza) w Mławie”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 450 000,00 zł wydatków 

kwalifikowanych do dofinansowania. Dofinansowanie zadania może wynieść 

80% wydatków kwalifikowanych w kosztach realizacji zadania. Przewidywany 

minimalny poziom dofinansowania może wynieść 50% kosztów 

kwalifikowanych.   

           i postanowił wnieść pod obrady XXXIX Sesji. 

10. Rozpatrzenie wniosku Związku Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Szpitali 

Powiatowych o objęcie wynagrodzeń wynikających z art. 5 ustawy z dnia 8 czerwca 

2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – kierowników podmiotów 

leczniczych niebędących przedsiębiorcami w wysokości odpowiadającej średniemu 

wzrostowi wynagrodzenia w podmiotach leczniczych.  

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zapoznał Członków Zarządu 

Powiatu Mławskiego treścią pisma Związku Pracodawców Mazowieckie Porozumienie 

Szpitali Powiatowych w sprawie objęcia wynagrodzeń wynikających z art. 5 ustawy z 

dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – kierowników 

podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami w wysokości odpowiadającej 

średniemu wzrostowi wynagrodzenia w podmiotach leczniczych oraz opinią prawną 

radcy prawnego Starostwa Powiatowego w Mławie dot. podwyżki wynagrodzenia 

Dyrektora SPZOZ w Mławie z której wynika, że na dzień dzisiejszy brak jest danych o 

skali podwyżek dla pracowników w SPZOZ w Mławie, nie można rozważyć też 

podwyżki dla dyrektora. Piśmiennictwo w przyszłości wyjaśni, czy faktycznie dyrektor 

jest objęty w/w przepisem art. 5 nowej ustawy, czy jak było dotychczas stosuje się do 

niego przepisy ustawy z dnia 03.03.2000r.  o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. 2019 poz. 2136 ze zm.), którą podał 

Zarządowi Powiatu Mławskiego w podstawie nawiązania stosunku pracy, czyli w 

uchwale Nr 63/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 1.02.2019r.  

11. Zapoznanie się z pismem Dyrektora SPZOZ w Mławie w sprawie realizacji „Ustawy 

podwyżkowej w służbie zdrowia” oraz prowadzoną korespondencją w przedmiotowej 

sprawie.  

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu zapoznał Członków Zarządu 

Powiatu Mławskiego treścią pisma Pana Waldemara Rybaka - Dyrektora SPZOZ w 

Mławie z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie realizacji „Ustawy podwyżkowej w 

służbie zdrowia” oraz prowadzoną korespondencją w przedmiotowej sprawie.  

Pan Dyrektor SPZOZ w Mławie poinformował, że nie zaakceptował propozycji 

przedstawionych SPZOZ w Mławie przez NFZ, wnioskując o ich weryfikację i ponowne 



przedstawienie aneksów do umów, które będą zawierały propozycje możliwe do 

zaakceptowania. Przyjęcie przedstawionych propozycji wiązałoby się z 

wygenerowaniem ujemnego rocznego wyniku finansowego na poziomie 3 mln 600 tys. 

zł. Proponowana wartość kontraktów jest daleko niewystarczająca i nie pozwoli na 

zabezpieczenie środków na obligatoryjne podwyżki wynagrodzeń. Dla SPZOZ                          

w Mławie jest to niepokojąca sytuacja, ponieważ szpital jest obciążony wysokimi, 

nieprzewidzialnymi kosztami, których skutki dotkliwie odczuwa od początku roku,                   

co aktualnie już wpływa na trudności z utrzymaniem płynności finansowej.  

Pan Dyrektor SPZOZ w Mławie zapewnił, że będzie czynił starania o zwiększenie 

kontraktu na tomografię komputerową i rehabilitację oraz uzyskanie kontraktu na 

ortopedię.  

12. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

• zmian wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej w 2022r; 

• zmiany ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz 

zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w 

kształceniu zaocznym. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w projekty uchwał 

Rady Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXIX Sesji. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska kierownika 

kształcenia praktycznego w Zespole Szkól nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

Mławie Al. J. Piłsudskiego 33. 

Zarząd Powiatu Mławskiego wyraził zgodę na utworzenie stanowiska kierownika 

kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

Mławie, Al. Piłsudskiego 33, podejmując uchwałę Nr 983/2022. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 464/2020 Zarządu Powiatu 

Mławskiego z dnia  19.08.2020 r.  w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla 

dyrektorów jednostek oświatowych. 

Zarząd Powiatu Mławskiego dokonał zmian w Uchwale Nr 464/2020 Zarządu Powiatu 

Mławskiego z dnia 19.08.2020 r. w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla 

Dyrektorów jednostek oświatowych, podejmując uchwałę Nr 984/2022. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 września 2022 r. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów 

jednostek oświatowych. 

Zarząd Powiatu Mławskiego ustalił dodatki motywacyjne dla Dyrektorów jednostek 

oświatowych w powiecie mławskim na okres od 1  września 2022 r. do 31 grudnia 2022 

r. w następujących wysokościach: 

1. Jolanta Bem -    8 % 

2. Marek Kiełbiński -   10 % 

3. Maria Magdalena Kozakiewicz  -   10 % 

4. Urszula Makowska -   10 % 

5. Stanisław Matyjasik -   10 % 

6. Izabela Wiśniewska -     8 % 

7. Stefan Wojnarowski -   10 % 

8. Ewa Wojtala -     8 %     

9. Aneta Zawadzka -   10 % 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 985/2022. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 września 2022 r. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w III Liceum 

Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie. 



Zarząd Powiatu Mławskiego postanowił utworzyć w roku szkolnym 2022/2023 od dnia 

01.09.2022r oddział przygotowawczy  w  III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole 

Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Mławie, Al. J. Piłsudskiego 33, 06-500 

Mława, dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi nauki w 

w/w szkole, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie 

niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają dostosowania procesu 

kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, a także dostosowania formy 

organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 986/2022. 

17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PODN w Mławie w sprawie zwiększenia środków 

finansowych w kwocie 45 000,00 zł na § 4260 w celu realizacji faktur za gaz i energię 

elektryczną do 31.12.2022r.  

Pani Jolanta Bem – Dyrektor PODN w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu 

Mławskiego z prośbą o zwiększenie środków finansowych w kwocie 45 000,00 zł na                

§ 4260 w celu realizacji faktur za gaz i energię elektryczną do 31.12.2022r. 

Środki zawarte w budżecie Ośrodka na rok 2022 w kwocie 34 057,00 zł oraz zwiększone 

o kwotę w wysokości 23 000,00 zł na podstawie Uchwały Nr 857/2022 Zarządu Powiatu 

Mławskiego z dnia 17.03.2022r. zostały na dzień 31.07.2022r. zrealizowane w 96.65 %. 

Tylko faktury za gaz w okresie od 20.12.2021 do 31.04.2022r wyniosły 40 824,02 zł. 

Opłacone zostały cztery faktury za energię elektryczną w kwocie 13 987,15 zł. Po 

wykonaniu analizy zużycia gazu i energii elektrycznej na poziomie 2021 roku, licząc 

stawki nośników wg. cen aktualnych, brakująca kwota to 45 000,00 zł. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie postanowił zwiększyć plan finansowy PODN 

w Mławie o kwotę 25 000,00 zł na opłatę faktur za gaz i energię elektryczną. Źródłem 

pokrycia będzie rezerwa oświatowa. 

18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie wyrażenia zgody 

na dokonanie zmian wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej. 

Pani Ewa Wojtala – Dyrektor Bursy Szkolnej w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu 

Mławskiego z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian wysokości opłaty za 

zakwaterowanie w Bursie Szkolnej. 

Proponowane opłaty za zakwaterowanie: 

- dla wychowanka  90,00 zł; 

- dla studenta za 1 miesiąc 500,00 zł;  

- uczestnika kursu doskonalenia zawodowego 300,00 zł;  

- dla klienta komercyjnego 550,00 zł za 1 miesiąc pobytu;  

- opłata za 1 dobę zakwaterowania 50,00 zł. 

Zarządzeniem Nr 13/2018 Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie z dnia 26.09.2018r. 

ustalono opłatę za zakwaterowanie wychowanka w Bursie Szkolnej w Mławie w 

wysokości 61,00 zł, studenta 380,00 zł, uczestnika kursu doskonalenia i dokształcania 

zawodowego 250,00zł; klienta komercyjnego 400,00 zł oraz opłata osobodoby 35,00zł. 

Zwiększone koszty utrzymania obiektu (tj. energia, gaz, woda i ścieki, środki czystości, 

środki do dezynfekcji covidowej) wymuszają zmianę opłat. 

Bursa Szkolna jako placówka zapewniająca zakwaterowanie uczniom szkół na czas 

pobierania nauki poza miejscem zamieszkania otrzymuje subwencję oświatową na 

wychowanków/uczniów szkół ponadpodstawowych, nie otrzymuje subwencji dla 

studentów. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie zaakceptował propozycję Pani Dyrektor 

Bursy Szkolnej w Mławie w zakresie zmian wysokości opłaty za zakwaterowanie w 

Bursie Szkolnej. 

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Mława o zaplanowanie zwiększonej kwoty 

dotacji celowej o której mowa w § 4 ust. 9 i ust. 1 Porozumienia w sprawie prowadzenia 



powiatowej biblioteki publicznej w latach 2021-2023 z kwoty 70 000,00 zł do kwoty 

76 000,00 zł na 2023 rok. 

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

Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława zwrócił się do Zarządu Powiatu 

Mławskiego z prośbą o zaplanowanie zwiększonej kwoty dotacji celowej o której mowa 

w § 4 ust. 9 i ust. 1 Porozumienia w sprawie prowadzenia powiatowej biblioteki 

publicznej w latach 2021-2023 z kwoty 70 000,00 zł do kwoty 76 000,00 zł na 2023 rok. 

Zgodnie z przedstawionym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Bolesława Prusa 

w Mławie wykazem przewidywanych wydatków dotyczących wykonywanych zadań 

w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2023 r. wzrasta 

zapotrzebowanie w stosunku do bieżącego roku przede wszystkim w pozycji 

wynagrodzenie pracownika (starszego bibliotekarza), dodatku stażowego oraz pochodne 

od wynagrodzenia. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie opowiedział się za zwiększeniem kwoty 

dotacji celowej na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej z kwoty 70 000,00 zł 

do kwoty 76 000,00 zł na 2023 rok. 

20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Centrum, Administracyjnego do Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie o dokonanie zmian w planie finansowym 

wydatków własnych na 2022 rok. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie 

finansowym wydatków własnych Centrum, Administracyjnego do Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie na 2022 rok w sposób następujący: 

Zmniejszenie wydatków – własne:  

Dział 855 rozdział 85510 § 4300 - 13 500,00 zł 

Zwiększenie wydatków – własne:  

Dział 855 rozdział 85510 § 6060 - 13 500,00 zł 

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup stacji uzdatniania wody, która w 

połączeniu z panelami fotowoltaicznymi będzie korzystnym rozwiązaniem 

technologicznym.  

21. Sprawy różne.  

W punkcie tym nie było wniosków i pytań.   

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto pięćdziesiąte siódme 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

                                                                         Zarząd Powiatu Mławskiego: 

 

                                                                               Jerzy Ryszard Rakowski                 

                                                                               Krystyna Zając  

                                                                               Jolanta Karpińska        

                                                                               Witold Okumski     

                                                                                 Jacek Szlachta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 157/2022 

z dnia 18.08.2022 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 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  

22.08.2022 r.  

 


