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RAPORT  O  STANIE  REALIZACJI 

 „STRATEGII  ROZWOJU  POWIATU MŁAWSKIEGO NA LATA 2014 - 2020” 

 
Strategia Rozwoju Powiatu Mławskiego opracowana została na lata 2014 – 2020 i przyjęta uchwałą Nr XLII/315/2014 Rady Powiatu 

Mławskiego w dniu 29.10.2014 r. Uchwałę tą poprzedził proces tworzenia strategii według modelu partnersko – eksperckiego. Podstawowe 

zagadnienia merytoryczne opracowane były metodą warsztatową w której uczestniczyli  przedstawiciele różnych środowisk społeczno – 
gospodarczych, przedstawiciele gmin powiatu mławskiego oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie i dyrektorzy 

jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego. Zarząd Powiatu projekt tego dokumentu skierował do konsultacji społecznych. 

Przedstawiono go do wiadomości mieszkańców powiatu i partnerów społecznych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) samorządu 
powiatowego oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mławie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 

pismem nr WOOŚ-I.410.538.2014.JD z dnia 06.10.2014r. oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem                   

nr ZNS.9022.1.00094.2014.DB z dnia 29.09.2014 r., pozytywnie i bez uwag zaopiniowali projekt pn. „Strategia Rozwoju Powiatu 
Mławskiego na lata 2014-2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Raport opracowany został na podstawie materiałów                       

i dokumentów zebranych przez Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie. W strategii  

przedstawione są obszary, cele i kierunki działania dla każdego z obszarów życia społeczno-gospodarczego. Obszary te są spójne ze 
Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku „Innowacyjne Mazowsze”. W Strategii zawarto sześć obszarów 

priorytetowych: Przemysł i Produkcja, Gospodarka, Przestrzeń i Transport, Społeczeństwo, Środowisko i Energetyka, Turystyka.                          

Dla każdego kierunku priorytetowego wskazano cele rozwojowe do których przypisano działania i zadania do wykonania. 
Raport w formie tabelarycznej zawiera informacje o realizacji Strategii w latach 2014-2018. W opisach znajdują się informacje o działaniach 

dotychczas zrealizowanych, będących w trakcie realizacji oraz jeszcze, z różnych przyczyn, nie realizowanych. Sporządzony Raport będzie 

służył do przeprowadzenia aktualizacji STRATEGII  ROZWOJU  POWIATU MŁAWSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 

 

OBSZAR– Przemysł i Produkcja 

CELE ROZWOJOWE– 1.1 Tworzenie przyjaznych warunków rozwoju dla rodzimego przemysłu. 

DZIAŁANIA ZADANIA DO WYKONANIA STAN REALIZACJI 

1.1.1 Opracowanie corocznego 

powiatowego katalogu ofert 

inwestycyjnych tzn. terenów obiektów i 
projektów dla inwestorów oraz 

promocja tych ofert w mediach, targach, 

przedstawicielstwach handlowych za 
granicą, imprezach, spotkaniach i 

misjach gospodarczych. 

1. Wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarczego poprzez 

udział i/lub organizację targów, wystaw i konferencji 

promujących walory gospodarcze powiatu. 

W latach 2014-2018 tutejszy Urząd Pracy we 

współpracy z Urzędem Miasta Mława zorganizował 

5 edycji Mławskich Targów Pracy. Każda edycja 
targów została objęta honorowym patronatem przez 

Starostę Mławskiego. Targi odbyły się na Mławskiej 

hali Sportowej w następujących terminach: 
10 kwietnia 2014 roku, 17 kwietnia 2015 roku, 21 

kwietnia 2016 roku , 27 kwietnia 2017 roku, 17 

kwietnia 2018 roku. 
W naszym przedsięwzięciu wzięło udział łącznie 

376 wystawców, tj. pracodawcy, instytucje 

szkoleniowe, urzędy pracy z ościennych powiatów, 
instytucje współpracujące z tutejszym Urzędem w 

ramach punktów konsultacyjnych (ZUS, US, PIP) 
oraz instytucje zajmujące się środkami unijnymi 

(Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów 

Unijnych). Nie opracowano katalogu ofert 
inwestycyjnych z powodu braku terenów 

inwestycyjnych (zadanie do aktualizacji) 

1.1.2. Sukcesywne wspieranie tworzenia 

mławskich grup producenckich. 

1. Wspieranie działań na rzecz tworzenia grup producenckich. W ramach zadania współpraca z Ośrodkami 

doradztwa rolniczego i Województwem 
Mazowieckim i ARIMR poprzez szkolenia, 

konferencje itp. 

1.1.3. Wspieranie i rozwój 
specjalistycznej produkcji na terenie 

powiatu. 

1. Kompleksowa pomoc doradcza dla specjalistycznych grup 
producenckich. 

W ramach zadania współpraca z Ośrodkami 
doradztwa rolniczego i Województwem 

Mazowieckim i ARIMR poprzez szkolenia, 

konferencje itp. 

1.1.4. Scalanie gruntów 1. Scalenie gruntów części wsi Stare Garkowo i wsi Nowe 
Garkowo, gm. Szreńsk, obszar scalenia – 548 ha. 

2. Scalenie gruntów części wsi Dębsk, gm. Szydłowo, obszar 

scalenia – 880 ha. 
3. Scalenie gruntów wsi Bolewo , gm. Stupsk, obszar scalenia – 

880 ha. 

4. Scalenie gruntów wsi  Marysinek, Rudowo, gm. Strzegowo i 
Budy Matusy, gm. Radzanów jako zagospodarowanie 

poscaleniowe - 413 ha. 

Scalenie gruntów części wsi Stare Garkowo i Nowe 
Garkowo, gm. Szreńsk oraz gruntów wsi Bolewo 

gm. Stupsk nie zrealizowano ponieważ mimo 

zorganizowania zebrań informacyjnych brak jest 
zainteresowania rolników tych wsi scaleniem. 

Scalenie gruntów części wsi Dębsk, gm. Szydłowo – 

obszar scalenia 880 ha. Na planowanym obszarze 
scalenia znajduje się m.in. 95 ha gruntów Wspólnoty 

Gruntowej Wsi Dębsk dla której ostatnio został 

uregulowany stan prawny. Scalenie gruntów 
umożliwia podział wspólnoty pomiędzy 

uprawnionych do udziału we wspólnocie. Ta 

sytuacja pozwala mieć nadzieję, że skłoni wymaganą 
liczbę właścicieli do złożenie skutecznego wniosku o 

wszczęcie postępowania scaleniowego.  
Scalenie gruntów wsi Marysinek, Rudowo, gm. 

Strzegowo i Budy Matusy gm. Radzanów jako 

zagospodarowanie poscaleniowe – 413ha zadanie to 
zostało już wykonane, zakończono je w 2015r. 

1.1.5. Prowadzenie współpracy z 

mediami regionu w celu promocji 

powiatu mławskiego. 

1. Organizacja działań promujących powiat mławski w celu 

pobudzenia gospodarczego w różnych dziedzinach i działach 

gospodarki. 

Powiat Mławski dba o relacje z mediami 

regionalnymi nie tylko w postaci umów 

długoterminowych. Okresowo publikowane były 
wywiady bądź inne wydawnictwa na łamach 



Załącznik Nr 3 do Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2018 rok 

 

2 

 

mławskich środków masowego przekazu. W roku 
2014 i 2018 zostały wydane i opłacone ze środków 

promocji Powiatu Mławskiego foldery 

podsumowujące kadencje Samorządu Powiatu 
Mławskiego. Oprócz podsumowania inwestycji 

zrealizowanych na terenie powiatu kolejno w latach 

2010-2014 i 2014-2018, na kartach folderu 
przedstawiona była wizytówka Powiatu Mławskiego 

z uwzględnieniem jego historii, zabytków oraz 

walorów przyrodniczych. 

 

OBSZAR– Gospodarka 

CELE ROZWOJOWE– 2.1. Kontynuowanie i dalsze tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju specjalnych stref aktywności  
                                                  gospodarczej na terenie powiatu mławskiego. 

DZIAŁANIA ZADANIA DO WYKONANIA STAN REALIZACJI 

2.1.1. Wspieranie działań na rzecz 

rozwoju gospodarczego poprzez udział 
i/lub organizację targów, wystaw i 

konferencji promujących walory 

gospodarcze Powiatu. 

1. Organizacja imprez promocyjnych dla podmiotów 

gospodarczych, potencjalnych inwestorów na terenie 
powiatu mławskiego. 

 

2. Powołanie na terenie powiatu samorządowej Agencji 
wspierającej rozwój regionalny. 

1. zorganizowano 12 konferencji w których  

uczestniczyło 653 przedsiębiorców, pracodawców i 
innych instytucji, którzy otrzymali wiedzę i narzędzia 

umożliwiające podnoszenie jakości świadczonych 

przez nich usług oraz rozwój gospodarczy zarówno 
jednostek, jak i w efekcie całego powiatu. Cyklicznie 

co roku zorganizowano  Targi Pracy w których 

łącznie wzięło udział 376 wystawców, tj. pracodawcy, 
instytucje szkoleniowe, urzędy pracy z ościennych 

powiatów. 

2. Nie zrealizowano (zadanie do aktualizacji) 

2.1.2. Wspieranie procesów 

inwestycyjnych  

i modernizacyjnych lokalnych firm 
poprzez działania promocyjne oraz 

lobbingowe. 

1. Wspieranie procesów inwestycyjnych i modernizacyjnych 

lokalnych firm poprzez działania promocyjne oraz 

lobbingowe wśród władz i instytucji centralnych. 

Realizowano poprzez powyższe konferencję i 

seminaria wskazując zewnętrzne źródła finansowania 

inwestycji dla przedsiębiorców. Pośrednio 
realizowane inwestycje drogowe przez powiat 

mławski stwarzały możliwości inwestycyjne 

przedsiębiorców. 

2.1.3. Współpraca z Mazowieckim 
Funduszem Poręczeń Kredytowych w 

Warszawie Sp. z o.o.  

w dziedzinie poręczeń dla 
przedsiębiorców  

z powiatu mławskiego. 

1. Współpraca z Mazowieckim Funduszem Poręczeń 
Kredytowych w Warszawie Sp. z o.o. w dziedzinie poręczeń 

dla przedsiębiorców z Powiatu Mławskiego. 

1. W dniu 24 lipca 2018 roku zostało zawarte 
Porozumienie w Zakresie Promocji 

Przedsiębiorczości pomiędzy Starostą Mławskim 

Włodzimierzem Wojnarowskim a Mazowieckim 
Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. 

reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Tomasza 

Szymanika. Na mocy zawartego porozumienia 
Powiatowy Urząd Pracy w Mławie zorganizował w 

dniach 5 oraz 18 września 2018 spotkania ze 
specjalistami z Mazowieckiego Regionalnego 

Funduszu Pożyczkowego w ramach Punktu 

Konsultacyjnego. Podczas spotkań przedsiębiorcy 
mieli możliwość zapoznania się z ofertą funduszu, 

warunkami skorzystania z pożyczek i regulaminem 

spłaty. 

2.1.4. Tworzenie podstaw do realizacji 
polityki klastrowej w wyznaczonych 

gałęziach gospodarki np. przemysł 

materiałów budowlanych, przetwórstwo 
rolno-spożywczego, turystyka, 

elektronika. 

1. Utworzenie na terenie powiatu mławskiego strefy 
aktywności gospodarczej. 

Aktualnie funkcjonuje Warmińsko-Mazurska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna SA. Powiat Mławski 

znajduje się w podobszarze mazowieckim 

2.1.5. Organizowanie na terenie powiatu 
ustawicznych szkoleń bezpośrednich 

beneficjentów (pracodawców) w 

zakresie korzystania z funduszy UE i 
zasad partnerstwa publiczno-

prywatnego. 

1. Tworzenie projektów z zakresu wspierania sprawnie 
funkcjonujących organizacji działających na rzecz MSP  

w pozyskiwaniu dotacji i organizacji montaży finansowych 

opartych o partnerstwo publiczno-prywatne. 

Powiatowy Urząd Pracy w ramach Punktu 
Konsultacyjnego prowadzi działania informacyjno -

promocyjne skierowane do lokalnych pracodawców 

na temat korzystania z funduszy UE.  

2.1.6.Wspieranie inicjatyw związanych  

z powstawaniem międzygminnych 
związków celowych (związków 

komunalnych). 

1. Współpraca powiatu z samorządami gminnymi w celu 

realizacji wspólnych przedsięwzięć. 

1. Związek Gminny nie powstał. Z Gminami 

realizowane są wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne 
w tym drogowe. (zadanie do aktualizacji) 

 
OBSZAR– Gospodarka 

CELE ROZWOJOWE– 2.2. Stworzenie warunków ograniczenia bezrobocia i wzrostu aktywności zawodowej mieszkańców powiatu  

                                                  mławskiego. 

DZIAŁANIA ZADANIA DO WYKONANIA STAN REALIZACJI 

2.2.1. Organizacja na poziomie powiatu 

nowych form kształcenia dorosłych dla 

skutecznego przekwalifikowania 
zawodowego. 

1. Organizacja kursów przekwalifikowania zawodowego 

prowadzonych przez PUP. 

1.PUP w latach 2014-2018 zorganizował łącznie 531 

szkoleń zawodowych, szkoleń z zakresu aktywnego 

poszukiwania pracy oraz bonów szkoleniowych dla 
1306 osób bezrobotnych (2014r.- 298, 2015 r.- 214, 

2016 r.- 296, 2017 r.- 318, 2018 r.-180). 

Efektywność zatrudnieniowa zrealizowanych 
szkoleń za lata 2015-2017 wynosi prawie 56%. 
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Główne kierunki szkoleń odpowiadały bieżącym 
potrzebom lokalnego rynku pracy. Były to: 

Prawo jazdy kat C, C+E, Kwalifikacja wstępna 

przyspieszona, Operatorzy sprzętu ciężkiego 
(koparka, koparko-ładowarka, ładowarka) 

Operator wózków widłowych/jezdniowych, 

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, Pracownik 
hurtowni i magazynu, Elektryk z uprawnieniami SEP 

do 1kV, Spawanie metodą TIG i MAG, Szkolenie z 

zakresu aktywnego poszukiwania pracy, ABC 
Przedsiębiorczości 

2.2.2. Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych. 

1. Pozyskiwanie środków krajowych oraz środków z  EFS na 

rzecz zmniejszenie bezrobocia na terenie powiatu 
mławskiego. 

1. PUP zrealizował 50 programów i projektów  

aktywizacji, 3 projekty są w trakcie realizacji- dzięki 
tym działaniom wsparcie w aktywizacji zawodowej 

otrzymały najtrudniejsze grupy osób bezrobotnych. 

Łączna wartość pozyskanych środków wyniosła 61 
mln 300,4 tys. zł, co zgodnie z założonymi planami 

pozwoliło na wsparcie 7128 bezrobotnych. 

 
OBSZAR– Gospodarka 

CELE ROZWOJOWE– 2.3. Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług. 

DZIAŁANIA ZADANIA DO WYKONANIA STAN REALIZACJI 

2.3.1. Poprawa dostępności 
teleinformatycznej w powiecie 

mławskim. 

1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez utworzenie 
Publicznych Punktów Dostępu do Internetu oraz 

informatyzacja jednostek organizacyjnych powiatu 

mławskiego. 

1.Projekt został pozytywnie oceniony pod względem 
merytorycznym, został umieszczony na liście 

rezerwowej, jednakże z powodu braku środków 

finansowych, nie został przyjęty do dofinansowania. 
W związku z powyższym nie podjęto realizacji 

projektu z własnych środków powiatu mławskiego.  

( zadanie do aktualizacji). 

2. Udoskonalanie w Starostwie Powiatowym elektronicznego 
Urzędu E-Administracja poprzez wdrażanie nowych 

technologii teleinformatycznych. 

3. Modernizacja i odnowa sprzętu komputerowego dla Starostwa 
Powiatowego. 

2/3. Wewnątrz Urzędu Starostwa udoskonalono 
elektroniczny obieg dokumentów. W 2016 roku 

została podpisana nowa umowa na zmodernizowany 

system elektronicznej dokumentacji pozwalający na 
komunikację z systemami zewnętrznymi (ePuap).            

W najbliższym czasie planowane jest wdrożenie 

elektronicznego obiegu faktur, elektronizacja 
zamówień publicznych, dostosowanie archiwizacji 

dokumentów elektronicznych. Modernizacja i 

odnowienie sprzętu komputerowego odbywa się                 
w sposób ciągły , w miarę potrzeb w ramach 

dostępnego budżetu. 

 
OBSZAR– Przestrzeń i transport 

CELE ROZWOJOWE– 3.1. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu jako czynnik rozprzestrzeniania procesów  

                                                  rozwojowych. 

DZIAŁANIA ZADANIA DO WYKONANIA STAN REALIZACJI 

3.1.1. Dostosowanie standardów 

technicznych dróg do ich funkcji oraz 

podniesienie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

Przebudowa drogi Nr 4640WBieżuń – Szreńsk – Mława - 

30,698km: 

1. wykonanie ronda w m. Liberadz, 
2. budowa chodników, odwodnienia i zatok autobusowych w m. 

Wiśniewko, Podkrajewo, Doziny, Liberadz, Szreńsk, 

3. wykonanie odnowy naw. bitumicznej przez ułożenie warstwy 
ścieralnej typ SMA, 

4. wykonanie remontu mostu w m. Wojnówka, Doziny. 

1. budowa chodnika przy ul. Szreńskiej w Mławie 

(w trakcie realizacji – planowane zakończenie w 

06.2019) 
2. przebudowa ulicy J. Lelewela wraz z budową 

ronda na skrzyżowaniu ulic J. Lelewela, H. 

Sienkiewicza i T. Kościuszki w Mławie (w 
trakcie realizacji – planowane zakończenie w 

11.2019) – I etap 

3. rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 
4640W (ul. H. Sienkiewicza) z drogą 

powiatową Nr 2383W (ul. Powstańców 

Styczniowych) na skrzyżowanie typu rondo w 
Mławie wraz z dojazdami - 0,894 km – rok 

2014 zrealizowano 

4. przebudowa drogi powiatowej Nr 4640W na 
odc. od km 14+975 do km 15+805 w m. 

Szreńsk - 0,830 km – rok. 2016  - zrealizowano 

5. naprawa poręczy na moście w m. Wojnówka 
6. budowa chodników w m. Wiśniewko 

7. budowa chodników w m. Podkrajewo 

Przebudowa drogi Nr 2355W Radzanów – Strzegowo - ul 
Kościelna - 15,171km: 

1. wykonanie poszerzenia i ułożeniawarstwy ścieralnej, 

2. budowa chodników i zatok autobusowych w m. Rydzyn 
Szlachecki, Staroguby, Józefowo. 

1. przebudowa drogi powiatowej Nr 2355W 
Radzanów – Strzegowo na odc. od km 14+208 

do km 15+199 w m. Strzegowo - 0,641 km – 

rok 2016 - zrealizowano 
2. przebudowa drogi powiatowej Nr 2355W – ul. 

Ryszarda Siemiątkowskiego w m. Radzanów - 

0,714 km – rok 2018 - zrealizowano 
3. budowa chodników w m. Rydzyn Szlachecki 
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Przebudowa drogi Nr 2359W Radzanów – Drzazga - 2,446 km + 
most: 

1. wykonanie poszerzenia i ułożeniewarstwy ścieralnej, 

2. remont mostu w m. Drzazga z wymianą balustrad na bariero 
poręcze. 

1. utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 
2359W Radzanów – Drzazga -zrealizowano 

2. uzupełnienie zaniżonych poboczy destruktem 

asfaltowym i pospółka na drodze powiatowej 
Nr 2359W  Radzanów – Drzazga- zrealizowano 

Przebudowa drogi Nr 4631WWilewo – Zgliczyn – Glinki – 

Drzazga - 2,631km: 
1. wykonanie poszerzenia i ułożeniewarstwy ścieralnej, 

2. budowa chodników, odwodnienia, zatoki autobusowej w m. 

Zgliczyn Glinki. 

Do realizacji. 

Przebudowa drogi Nr 2343W Bogurzyn-Mdzewo- 10,658km + 
most na rzece Sewerynce: 

1. wykonanie poszerzenia i ułożenie warstwy ścieralnej, 
2. budowa chodnika i zatoki autobusowej w m.Kowalewo, 

Kowalewko,Dąbrowa; 

3. poprawa odwodnienia. 

1. opracowano dokumentację projektową na 
przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek – 

Mdzewo Nr 2343W od km 0+000,00 do km 
10+658 wraz z remontem mostu na rzece 

Sewerynce w m. Kowalewko 

 

Przebudowa drogi Nr 2347W droga nr 7 –Dąbek – Konopki - 
9,766km: 

1. wykonanie poszerzenia, wzmocnienia podbudowy i ułożenia 

warstwy ścieralnej, 
2. budowa chodników, odwodnienia, zatok autobusowych w m. 

Dąbek, Strzałkowo, Morawy, Konopki, 

3. remont mostu w m. Konopki. 

1. przebudowa drogi powiatowej Nr 2347W droga 
krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od 

km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem 

mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki na 
odcinku od km 4+500,00 do km 9+813,00 – 

ETAP I - 5,313 km – rok 2017 

2. przebudowa drogi powiatowej Nr 2347W droga 
krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od 

km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem 

mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki – 
ETAP II - 4,500 km – rok 2018 

Przebudowa drogi Nr 2349WŻurominek – Strzałkowo – Stupsk - 

9,899km: 
1. wykonanie poszerzenia i ułożenie warstwy ścieralnej, 

2. budowa chodników, odwodnienie, zatok autobusowych w m. 

Żurominek, Dunaj. 

Do realizacji. 

Przebudowa drogi Nr 2307WMława – Grzybowo – Wieczfnia 
Kościelna – Pepłówek  - 18,671km: 

1. wykonanie poszerzenia i ułożenie warstwy ścieralnej, 

2. budowa chodników, odwodnienia, zatok autobusowych w m. 
Windyki, Grzybowo, Pogorzel, Kulany, Pepłowo, 

3. remont mostu w m. Kulany, Chmielewko. 

1. rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława 
– Grzybowo – Wieczfnia Kościelna – Pepłówek 

wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko o 

JNI 01005626 – ETAP I - 9,928 km – rok 2014 
2. rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława 

– Grzybowo – Wieczfnia Kościelna – Pepłówek 

wraz z przebudową mostu w m. Kulany o JNI 
01005627 – ETAP II - 6,052 km – rok 2015 

Przebudowa drogi Nr 2333W Turza Wielka – Liberadz - 

15,359km: 
1. wykonanie poszerzenia i ułożenie warstwy ścieralnej, 

2. budowa chodników, odwodnienia, zatok autobusowych w m. 

Proszkowo, Zawady, Rumoka, Turza Wielka, 
3. remont mostu w m. Grądek. 

1. budowa chodnika w m. Zawady 

2. remont nawierzchni i chodnika w m. Turza 
Wielka - 0,222 km – rok 2016 

Przebudowa drogi Nr 2301WZawady – Lipowiec Kośc. – 

Kęczewo - 11,724km: 
1. ułożenie warstwy ścieralnej, 

2. budowa chodników, odwodnienia, zatok autobusowych w m. 

Niegocin, Lipowiec Kośc., Kęczewo. 

1. Wykonano budowę chodnika w m. Kęczewo 

2. Wykonano budowę chodnika w m. Lipowiec 
Kościelny 

 

 

Przebudowa drogi Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – 
Czeruchy - 14,932km: 

1. ułożenie warstwy ścieralnej, 

2. budowa chodników, odwodnienia, zatok autobusowych w m. 
Strzegowo, Niedzbórz, Sułkowo Polne, Unikowo, Pokrytki. 

1. przebudowa drogi powiatowej Nr 2352W 
Strzegowo – Niedzbórz – Czeruchy od km 

0+000 do km 0+955 w m. Strzegowo - 0,955 

km – rok 2016 
2. wykonano budowę chodnika w m. Strzegowo 

3. wykonano budowę chodników w m. Sułkowo 

Polne 

Przebudowa  drogi powiatowej Nr 2353W Konopki-Sułkowo 

Borowe - Sułkowo Polne -9,336 km: 

1. wykonanie poszerzenia i ułożenie warstwy ścieralnej, 
2. budowa chodników, 

3. budowa kanalizacji deszczowej. 

Do realizacji. 

Przebudowa drogi Nr 1240W Ciechanów – Modła – Niedzbórz – 

Drogiszka – Dalnia - 12,160km: 
1. wykonanie poszerzenia i ułożenie warstwy ścieralnej, 

2. budowa chodników, odwodnienia, zatok autobusowych  w m. 
Drogiszka, Czarnocinek. 

1. Wykonano budowę chodnika w . Czarnocinek 

 

Przebudowa drogi Nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska - 

7,318km: 

1. wykonanie poszerzenia i ułożenie warstwy ścieralnej, 
2. budowa chodników, odwodnienia, zatoki autobusowej w m. 

Wyszyny Kościelne. 

 
 

1. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej 

przebudowy drogi powiatowej Nr 2326W w m. 

Wyszyny Kościelne zakończenie czerwiec 
2019r. 
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Przebudowa drogi Nr 2361W Brzozowo Maje – Dzierzgowo – 
Rzęgnowo – Grójec – Klewki - 19,126km: 

1. wykonanie poszerzenia i ułożenie warstwy ścieralnej, 

2. budowa chodników, odwodnienia, zatok autobusowych w m. 
Rzęgnowo, Szumsk, Dzierzgowo, Brzozowo Nowe, 

Brzozowo Maje. 

1. przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W 
Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – 

Rzęgnowo – Grójec – Klewki na odc. od km 

18+000,00 do km 19+335,00 - 1,335 km – rok 
2014 

2. przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W 

Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – 
Rzęgnowo – Grójec – Klewki na odc. od km 

14+045,00 do km 18+000,00 - 3,955 km – rok 

2015 
3. przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W 

Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – 

Rzęgnowo – Grójec – Klewki od km 1+400 do 
2+928,06 – ETAP I - 1,528 km – rok 2016 

4. przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W 
Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – 

Rzęgnowo – Grójec – Klewki od km 0+000 do 

km 1+400 – ETAP II - 1,400 km – rok 2017 
5. budowa chodnika w m. Szumsk 

Przebudowa drogi Nr 2316W Nosarzewo – Garlino – Kluszewo - 

7,690km: 

1. wykonanie poszerzenia i ułożenie warstwy ścieralnej, 

2. budowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Garlino, 

3. poprawa odwodnienia. 

1. przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W 

Nosarzewo Borowe – Krzywonoś – Garlino – 

Kluszewo wraz z przebudową obiektów 

mostowych w m. Garlino od km 0+000 do km 

5+668 – ETAP I - 5,668 km – rok 2016 

2. przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W 
Nosarzewo Borowe – Krzywonoś – Garlino – 

Kluszewo wraz z przebudową obiektu 

mostowego w m. Kluszewo od km 5+668 do 
km 7+690 – ETAP II - 2,022 km – rok 2016 

Przebudowa drogi Nr 2356WStaroguby - Strzegowo -2,00 km: 

1. wykonanie poszerzenia i ułożenie warstwy ścieralnej, 
2. budowa chodników, 

3. budowa kanalizacji deszczowej. 

1. modernizacja nawierzchni drogi Nr 2356W 

Staoguby – Strzegowo na odc. Prusocin – 
Strzegowo - 2,000 km – rok 2015 

Przebudowa  drogi powiatowej Nr 2375W ul. Nowa, ul. 

Napoleońska – ul. Instalatorów  - 0,850 km: 
1. przebudowa nawierzchni, 

2. budowa i przebudowa chodników, 

3. budowa odwodnienia, 
4. budowa chodników i ścieżek rowerowych, 

5. przebudowa oświetlenia. 

1. remont nawierzchni drogi powiatowej – ul 

Nowa w Mławie - 0,450 km – rok 2017 

Przebudowa  drogi powiatowej Nr 2369Wul. Graniczna, ul. 
Kościuszki-ul. Kościelna -1,432 km: 

1. przebudowa nawierzchni, 

2. budowa i przebudowa chodników, 
3. budowa odwodnienia, 

4. budowa chodników i ścieżek rowerowych, 

5. przebudowa oświetlenia. 

1. opracowano dokumentację techniczną 
przebudowy skrzyżowania  ulic Tadeusza 

Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka 

Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz 
z przebudowa ulic :Joachima Lelewela w ciągu 

drogi powiatowej Nr 4640W, Tadeusza 

Kościuszki w ciągu drogi powiatowej Nr 
2370W Granicznej i ul. Braukowej w ciągu 

drogi powiatowej Nr 2369W na terenie miasta 

Mława 

Przebudowa  drogi powiatowej Nr 2380W ul. Szpitalna, ul. dr woj. 

544 –0, 952 km: 

1. przebudowa nawierzchni, 
2. budowa i przebudowa chodników, 

3. budowa odwodnienia, 

4. budowa chodników i ścieżek rowerowych, 
5. przebudowa oświetlenia. 

1. Wykonano remont chodnika przy ul. Szpitalnej  

 

OBSZAR– Przestrzeń i transport 

CELE ROZWOJOWE– 3.2. Podjęcie działania w kierunku równomiernego i zrównoważonego rozwoju powiatu, z uwzględnieniem  
                                                  rozwoju poszczególnych miejscowości, szczególnie tych położonych najdalej od stolicy powiatu Mławy. 

DZIAŁANIA ZADANIA DO WYKONANIA STAN REALIZACJI 

3.2.1. Utworzenie optymalnego systemu 

komunikacji wewnętrznej dostosowanej 
do potrzeb mieszkańców i opartego na 

komunikacji drogowej i kolejowej. 

1. Stworzenie spójnego systemu komunikacji, ułatwiającej 

szybki dostęp do wszystkich miejscowości powiatu. 
2. Wspieranie działania Miasta Mława mające na celu 

poprawę dostępnościpowiatu polegające w szczególności 
na: 

- budowie tzw. "Zachodniej Obwodnicy Mławy", która pozwoli  

  na zmniejszenie natężenia ruchu na drogach przebiegających    
  przez Miasto Mława; 

- budowie dworca zintegrowanego, który ułatwi podróż osobom  

korzystającym z publicznego transportu kolejowego i drogowego; 
- organizacji komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława, 

która umożliwi wygodne i szybkie poruszanie się po terenie 

całego miasta. 

1. Nie zrealizowano ( do aktualizacji ) 

2. Realizacja poprze poprzez budowę Alei Św. 
Wojciecha drogi wzdłuż linii kolejowej od ul. 

Kościuszki do ul. Sienkiewicza (1,16 km. 
wybudowanych dróg gminnych; 1,12 km. 

wybudowanych chodników; 

1,09 km. wybudowanych dróg dla rowerów). 
- Zadanie polega na budowie dworca zintegrowanego 

PKP i PKS w zakresie budowy infrastruktury 

uzbrojenia podziemnego jak np. kanalizacja 
deszczowa, kanalizacja sanitarna, instalacje 

energetyczne zasilające i oświetleniowe, budowie 

nawierzchni placów manewrowych dla autobusów, 
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sześciu stanowisk autobusowych odjazdowych oraz 
czterech stanowisk dla autobusów oczekujących, 

postoju taxi, parkingu na samochody osobowe 

podróżnych korzystających z dworca, poczekalni, kas 
biletowych i toalet dla podróżnych. Planowana budowa 

2019-2020. 

- Kontynuowanie realizacji zadania Miasta Mława 
dotyczącego komunikacji miejskiej pn. Mławska 

Komunikacja Miejska MKM polegającego na 

utworzeniu sieci połączeń komunikacji autobusowej              
w granicach administracyjnych Miasta Mława. 

Utworzenie 4 linii autobusowych wraz z 2 punktami 

przesiadkowymi (dworzec PKP na ul. Dworcowej  
i centrum na ul. Stary Rynek). 

 

OBSZAR– Przestrzeń i transport 
CELE ROZWOJOWE– 3.3. Podjąć współpracę międzygminną przez gminy zlokalizowane na terenie powiatu oraz miasta Mlawa w celu  

                                                 wypracowania wspólnego modelu rozwoju i promocji na obszarze Mławskiego Obszaru Funkcjonalnego  

                                                (MOF). 

DZIAŁANIA ZADANIA DO WYKONANIA STAN REALIZACJI 

3.3.1. Aktywne włączanie się gmin w 

działania zmierzające do utworzenia 

Mławskiego Obszaru Funkcjonalnego 
(MOF) oraz współpraca  

z Jednostkami Samorządu 

Terytorialnego subregionu 
ciechanowskiego w realizacji 

Regionalnego Instrumentu 

Terytorialnego (RIT). 

1. Utworzenie obszaru funkcjonalnego w Powiecie 

Mławskim, który obejmować będzie: Miasto Mława, 

Gminę Dzierzgowo, Gminę Lipowiec Kościelny, Gminę 
Radzanów, Gminę Strzegowo, Gminę Stupsk, Gminę 

Szreńsk, Gminę Szydłowo, Gminę Wieczfnia Kościelna, 

Gminę Wiśniewo. 
2. Współpraca powiatu mławskiego z miastem Mława, 

miastem Ciechanów, powiatem ciechanowskim, powiatem 

płońskim, powiatem pułtuskim, powiatem żuromińskim w 
realizacji Regionalnego Instrumentu Terytorialnego (RIT). 

1.Powiat Mławski 12.09.2013 r., złożył do  

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na działania 

wspierające jednostki samorządu terytorialnego 
umożliwiające utworzenie miejskiego obszaru 

funkcjonalnego oraz na opracowanie dokumentów 

strategicznych i dokumentacji technicznych na wspólne 
inwestycje dotyczące całego obszaru funkcjonalnego, 

które mogą być zrealizowane w ramach nowej  

perspektywy budżetowej UE na lata 2014 – 2020. Dnia 
28.03.2013 r. Powiat Mławski zawarł list intencyjny ze 

wszystkimi Gminami. Powiat nie uzyskał 

dofinansowania. (Zadanie do aktualizacji). 
2. Powiat Mławski podpisał dnia 13.03.2015r. List 

intencyjny w Ciechanowie wraz z powiatami 

ciechanowskim, płońskim i pułtuskim oraz Miastem 
Ciechanów, Mława i Pułtusk. Strony oświadczyły, że 

rozpoczęły negocjacje prowadzące do zawiązania 

partnerstwa w celu wspólnego przygotowania 
projektów zgłaszanych do realizacji w ramach 

Regionalnego Instrumentu Terytorialnego, 
przewidzianego do dofinansowania w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020. Uchwałą Nr 

XVIII/112/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 

czerwca 2016 r. został przyjęty Plan Inwestycyjny dla 

subregionu ciechanowskiego objętego OSI 
problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych w zakresie dotyczącym planowanych do 

realizacji projektów Powiatu Mławskiego. W ramach 
wiązki projektów dotyczących ograniczenia niskiej 

emisji oraz poprawy spójności komunikacyjnej, 

społecznej i gospodarczej. Dnia 7.04.2017 r. Zarząd 
Powiatu podpisał umowę partnerską z powiatami 

subregionu ciechanowskiego dotyczącą współpracy w 

ramach RIT. Rada Powiatu Mławskiego dnia 
26.04.2017 r. podjęła uchwałę Nr XXV/176/2017 w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu 

Inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego 
objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych. Na mocy powyższej 

uchwały poszerzono partnerstwo o Specjalistyczny 
Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.  

 

OBSZAR– Społeczeństwo 

CELE ROZWOJOWE– 4.1. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja społeczna. 

DZIAŁANIA ZADANIA DO WYKONANIA STAN REALIZACJI 

4.1.1. Przeciwdziałanie bezrobociu i 

łagodzenie skutków bezrobocia. 

1. Podniesienie skuteczności działania pośrednictwa pracy  

i poradnictwa zawodowego, szczególnie w zakresie realizacji 
ofert pracy na stanowiskach specjalistycznych. 

2. Pozyskiwanie środków w ramach projektów i programów na 

aktywizację bezrobotnych znajdujących się w szczególnej 
sytuacji. 

3. Podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących 

pracy. 
 

1. W kreowaniu lokalnego rynku pracy PUP 

prowadzi pośrednictwo pracy o modelu dwutorowym 
(podział obowiązków na pośredników stacjonarnych 

– doradców klienta zajmujących się obsługą osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy oraz 
pośredników terenowych- doradców klienta 

zajmujących się obsługą pracodawców). W latach 

2014-2018 doradcy klienta obsłużyli 100178 wizyt 
osób zarejestrowanych. W trakcie wizyt przedstawili 
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4. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez tworzenie 
dodatkowych miejsc pracy. 

5. Organizowanie programów dla osób bezrobotnych poniżej 30 

roku życia po ukończeniu nauki. 
6. Opracowywanie i realizacja programów dla osób 

bezrobotnych powyżej 50 roku życia. 

30627 propozycji pracy, stażu lub szkoleń.                        
W omawianym okresie doradcy klienta 

instytucjonalnego odbyli 6847 wizyt u pracodawców. 

W wyniku tych wizyt pozyskali 5374 oferty pracy 
niesubsydiowanych. 

2.Powiatowy Urząd Pracy w Mławie corocznie 

pozyskuje środki w ramach projektów i programów 
na aktywizację bezrobotnych znajdujących się w 

szczególnej sytuacji, w tym osób niepełnosprawnych. 

W omawianych latach zrealizowaliśmy 23 programy  
i projekty aktywizacji, 3 projekty są w trakcie 

realizacji- dzięki tym działaniom wsparcie w 

aktywizacji zawodowej otrzymały najtrudniejsze 
grupy osób bezrobotnych, m.in.: osoby do 30 roku 

życia, powyżej 50 roku życia, długotrwale 
bezrobotni, niepełnosprawni. Łączna wartość 

pozyskanych środków wyniosła 40 mln 915,9 tys. zł, 

co zgodnie z założonymi planami pozwoliło na 
wsparcie 4130 bezrobotnych (w tym 291 osób 

skorzysta ze wsparcia w 2019 roku). Oprócz tych 

działań,  osoby bezrobotne znajdujące się w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy korzystają z 

ogólnodostępnych form wsparcia. 

3. W latach 2014-2018 zadanie to realizowane było 
poprzez organizację szkoleń zawodowych, 

przyznawanie bonów szkoleniowych bezrobotnym do 

30 roku życia oraz kierowanie na szkolenie z zakresu 
aktywnego poszukiwania pracy. W ciągu 

omawianego okresu zorganizowaliśmy łącznie 519 

szkoleń, w których uczestniczyło 1306 osób 
bezrobotnych. Kierunki szkoleń stanowiły odpowiedź 

na indywidualne potrzeby pracodawców, osób 

bezrobotnych oraz szerszego rynku pracy. Osoby ze 
statusem poszukującego pracy nie korzystały z tej 

formy wsparcia ze względu na brak zainteresowania z 

ich strony 
4. W latach 2014-2018 tutejszy Urząd przeznaczył 

finanse pozwalające na stworzenie 398 stanowisk 

pracy bezrobotnych w ramach refundacji kosztów 
doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy 

(kolejno latami: 85, 129 79, 44, 61). Wsparcie 

kierujemy głównie do rodzimych firm budowlanych, 
usługowych oraz transportowych. Do tworzenia 

nowych miejsc pracy przyczynia się także 

zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.                      
W ciągu ostatnich 5 lat tutejszy Urząd zrefundował 

część kosztów związanych z zatrudnieniem 

skierowanych bezrobotnych w ramach umów 
zawartych z przedsiębiorcami i pracodawcami na 

stworzenie 595 stanowisk pracy. Prace interwencyjne 

zorganizowane zostały głównie w zawodach: 
sprzedawca, robotnik budowlany, pracownik 

biurowy. 

5. W latach 2014-2018 ta konkretna grupa osób 
mogła uczestniczyć w 10 programach aktywizacji i 

promocji zatrudnienia. Urząd objął działaniami 

aktywizacyjnymi łącznie 8967 osób do 30 roku życia. 
W wyniku tych działań około 70% znalazło 

zatrudnienie. 

6. Tutejszy Urząd objął działaniami aktywizacyjnymi 
łącznie 2898 osób po 50 roku życia. W wyniku tych 

działań około 70% znalazło zatrudnienie. 

4.1.2. Wspomaganie zadań mających na 

celu włączenie społeczne. 

1. Wymiana sprzętu komputerowego w Zespole Ośrodków 

Wsparcia w Mławie.  

2. Wymiana krzeseł biurowych w ZOW. 

3. Zwiększenie dostępności poradnictwa specjalistycznego dla 
osób znajdujących się w kryzysie w tym doznających 

przemocy  

w rodzinie poprzez utworzenie poradni rodzinnej na terenie  
Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie oraz rozszerzenie 

usług Placówki o konsultacje psychiatryczne, psychoterapię i 

mediacje.   
4. Utworzenie pracowni komputerowej na terenie hostelu 

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie. 

1. zakupiono zestaw komputerowy z 

oprogramowaniem i drukarką oraz notebook, 

zakupiono  dwa laptopy, placówka otrzymała laptop 

zakupiony przez Gminę Dzierzgowo. 
2. zakupiono 5 foteli biurowych, zakupiono 12 

krzeseł do pokoju konferencyjnego, zakupiono 8 

krzeseł top. 
3. Na terenie Placówki nie utworzono poradni 

rodzinnej. 

Od 2015 roku placówka rozszerzyła usługi o 
konsultacje psychiatryczne dla osób korzystających                   

z pomocy Placówki. 

Od września 2014 roku Placówka zatrudnia 
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5. Doposażenie Placówki w narzędzia diagnostyczne, test 
MMPI2 wersja elektroniczna, zabawki edukacyjne i 

stymulujące rozwój dziecka w wieku 0-6. 

6. W celu promowania zachowań nieagresywnych i społecznie 
pożądanych wśród dzieci i młodzieży, zorganizowanie  

i prowadzenie zajęć profilaktycznych. 

7. Opracowywanie i realizacja programów terapeutycznych dla 
dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, mającym na celu wzmocnienie 

kompetencji społecznych uczniów szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych w celu zapobiegania bezradności 

życiowej oraz przestępczości wśród nieletnich. 

8. Zwiększenie dostępności osobom chorym psychicznie do 
pomocy specjalistycznej.  

9. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników 
instytucji działających w obszarze pomocy społecznej.  

10. Prowadzenie szeroko pojętej promocji, edukacji dotyczącej 

kryzysu, zdrowia psychicznego i przemocy (dystrybucja 
ulotek, plakatów, eventy, konferencje itp.). 

11. Utworzenie i prowadzenie grup rozwoju osobistego. 

psychoterapeutę. 
Mediacje w sprawach rodzinnych  (partnerskich) 

prowadzone są od 2017 roku. 

4. Nie utworzono. 
5. Zakupiono: publikacje specjalistyczne np. Biologia 

mózgu, Strategie Interwencji Kryzysowej, Zajęcia 

psychoedukacyjne dla współuzależnionych, 
Psychologiczna interwencja w sytuacjach 

kryzysowych, Socjoterapia w pracy z dziećmi                         

i młodzieżą, itp. Placówka wykupiła dostęp do 
platformy EPSILON przeznaczonej do prowadzania 

badań komputerowych wybranymi testami (ACL, 

KPS, MMPI 2) oraz zakupiono pomoce terapeutyczne 
przeznaczone do pracy z dziećmi m.in. instrumenty 

muzyczne, kwestionariusz diagnozy i narzędzia 
badawcze w terapii pedagogicznej,  pomoce do 

ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, 

piktogramy, karty pracy. 
6. Na terenie hostelu prowadzone są zajęcia dla dzieci 

przebywających w Placówce: tj. zajęcia plastyczne, 

ruchowe, terapeutyczne, logopedyczne, zajęcia 
wyrównawcze dla dzieci szkolnych. Zajęcia z zakresu 

edukacji seksualnej małych dzieci – grupy  

przedszkolne 4- 5 latki. Zajęcia edukacyjno - 
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. W 

wymienionych zajęciach uczestniczyło ponad 1382 

uczniów. 
7. Prowadzono zajęcia profilaktyczno – edukacyjne              

z zakresu handlu dziećmi „Dlaczego?”. Zajęcia 

prowadzone w klasach III Gimnazjum Nr 2 w Mławie   
– uczestniczyło 106 osób. Psycholog  zatrudniona             

w placówce na terenie Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie 

prowadziła zajęcia dla klas I nt. depresji oraz panele 
dyskusyjne z ekspertami na temat agresji i przemocy 

wśród młodzieży. 

8. Placówka została partnerem projektu "Razem do 
samodzielności", który jest  realizowany w Powiecie 

Mławskim od września  2018 roku br. Projekt jest 

przeznaczony dla osób dorosłych po kryzysach 
psychicznych i ich rodzin,  a także dla 

profesjonalistów, którzy zawodowo mają okazje do 

kontaktów z tymi osobami. W ramach projektu 
odbywają się szkolenia  dla osób po kryzysach 

psychicznych, ich rodzin oraz profesjonalistów. 

9.Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach, oraz 
studiach podyplomowych. 

10. Opracowano i wydano informator dla instytucji 

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”. Informator 
zawiera podstawowe informacje nt. zjawiska 

przemocy w rodzinie  oraz wykaz instytucji 

udzielających pomocy osobom uwikłanym                       
w przemoc instytucjach z danymi teleadresowymi. 

Wydano 2000 szt. Informatora. Opracowano                        

i wydano „Informator dla osób uwikłanych                      
w przemoc”  z bazą teleadresową instytucji 

udzielających pomocy osobom uwikłanych                      

w przemoc. Wydano 1500 szt. Informatora. 
11. Program „Szkoła dla Rodziców”. Program 

profilaktyczny „Bezpieczna Mławianka”, grupach 

wsparcia, inne. 

Zwiększenie skuteczności pomocy osobom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej (kryzys, przemoc w rodzinie) poprzez: 

1. Upowszechnianie informacji poprzez dystrybucję ulotek, 

plakatów i informatorów (utworzenie i wydrukowanie 

informatorów)  

nt. zjawiska przemocy domowej oraz różnego rodzaju 
kryzysów. Pozwoli to na dotarcie do większego grona 

odbiorców  

w środowisku lokalnym i przekazanie niezbędnej wiedzy  
o problemach powodujących kryzys i narażających na 

wykluczenie społeczne. 

2. Zakup i wywieszenie baneru informującego o realizowanym 
projekcie, co pozwoli na dotarcie do większej ilości 

odbiorców. 

3. Zorganizowanie eventu promującego projekt. 

Placówka prowadzi zakładkę Przeciwdziałanie 

Przemocy w Rodzinie  na stronie Starostwa 

Powiatowego w Mławie. 

Zadania  od 1- 9 realizowane są jak opisano powyżej. 

10. Urządzono przed Placówką miejsce zabaw. 

11. Na terenie administrowanym przez Placówkę 
utwardzono plac, na którym umożliwiono klientom 

parkowanie samochodów – 3 miejsca postojowe. 
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4. Rozpowszechnienie informacji na temat miejsc, w których 
osoby dotknięte kryzysem i przemocą mogą uzyskać pomoc. 

5. Zwiększenie dostępności poradnictwa specjalistycznego dla 

osób doznających przemocy  w rodzinie poprzez 
indywidualne konsultacje psychologiczne, poradnictwo 

prawne, indywidualne konsultacje z lekarzem psychiatrą, co 

pozwoli na objęcie pomocą większej liczby klientów 
zgłaszających się do Ośrodka. 

6. W celu promowania zachowań nieagresywnych i społecznie 

pożądanych wśród dzieci i młodzieży, zorganizowanie  
i prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach 

„Pokojowość kontra przemoc”. 

7. Rozwój oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na 
osoby doznające przemocy domowej oraz świadków 

przemocy domowej. 
8. Utworzenie i prowadzenie grup rozwoju osobistego. 

9. Grupa rozwoju osobistego skierowana będzie do Pań - osób 

doznających przemocy domowej oraz znajdujących się                 
w kryzysie. Jej celem będzie praca nad budowaniem 

poczucia pewności siebie, akceptacją własnej osoby, 

adekwatnym wyrażaniem własnych emocji oraz 
kształtowaniem i wzmacnianiem umiejętności 

interpersonalnych. Zajęcia będą pomagały  

w nabywaniu zaufania do siebie, wiary we własne 
możliwości   

i odkrywaniu radości płynącej ze świadomych wyborów,                

a także odkrywania własnych zasobów. W ramach spotkań 
poruszane będą tematy: rola własnej emocjonalności, co mi 

pokazują moje lęki, jak sobie radzić z trudnymi emocjami, 

złość jako nauczyciel, jak sobie radzić z destrukcyjnymi 
przekonaniami na swój temat, bliskie relacje, prawo w 

praktyce, wzmocnić spokój wewnętrzny - relaksacja, lekcja 

stylu - akceptuję swoje ciało - wiem co ubrać oraz zajęcia               
z decoupage. W ramach grupy także zajęcia  

z instruktorem samoobrony w celu nauki podstawowych 

skutecznych technik samoobrony. 
10. Budowa placu zabaw przed budynkiem Zespołu Ośrodków 

Wsparcia w Mławie. Placówka prowadzi hostel dla ofiar 

przemocy oraz osób w kryzysie. Stworzenie miejsca zabaw 
dla dzieci przebywających w placówce zwiększy komfort 

pobytu, pozwoli na zorganizowanie dzieciom czasu wolnego. 

W ramach prowadzonej Szkoły dla Rodziców plac zabaw 
byłby wykorzystywany do nauki konstruktywnego spędzania 

czasu wolnego z dziećmi i budowania poprawnych relacji 

rodzic - dziecko. 
11. Budowa parkingu dla klientów Zespołu Ośrodków Wsparcia. 

Placówka jest położona przy ulicy, gdzie obowiązuje zakaz 

zatrzymywania się. Klienci korzystający z pomocy ZOW 
mają utrudniony dostęp do placówki. 

 

OBSZAR– Społeczeństwo 
CELE ROZWOJOWE– 4.2. Podnoszenie standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz działania na rzecz ochrony zdrowia              

                                                  i bezpieczeństwa publicznego. 

DZIAŁANIA ZADANIA DO WYKONANIA STAN REALIZACJI 

4.2.1. Pobudzanie aktywności fizycznej 
mieszkańców powiatu mławskiego. 

1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole 
Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 w Mławie. 

2. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole 

Szkół Nr 4 w Mławie. 
3. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół  Nr 4                             

w Mławie. 

1 .Nie zrealizowano 
2. Nie zrealizowano 

3. Zadanie przyjęte do realizacji w budżecie 

powiatu na lata 2019-2021 

4.2.2. Budowa i rozwój infrastruktury 

społecznej i publicznej, w tym o zasięgu 
regionalnym. 

Diagnozowanie, opracowanie i prowadzenie kursów doskonalących 

dla nauczycieli w zakresie metodyki przedmiotów zawodowych  
i ogólnokształcących przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Mławie poprzez: 

1. Organizowanie konferencji, kursów doskonalących, 
warsztatów dla nauczycieli i kadry kierowniczej. 

2. Prowadzenie doradztwa w miejscu pracy nauczycieli: rad 

szkoleniowych, gminnych konferencji metodycznych. 
3. Praca z uczniem zdolnym: udział w konkursach, w projektach 

edukacyjnych, organizacja warsztatów przedmiotowo-

metodycznych dla uczniów i ich opiekunów. 
4. Aplikowanie o środki zewnętrzne na szkolenia dla nauczycieli: 

granty Mazowieckiego Kuratora Oświaty, udział w projektach 

unijnych. 
 

W latach 2014-2018 PODN zorganizował 

następujące formy szkoleniowe: 
Szkolenia – 207 

Kursy doskonalące – 214 

Warsztaty – 187 
Szkoleniowe rady pedagogiczne – 316 

Konferencje – 11 

Seminaria – 11 
Sieci współpracy – 16 

Kursy e-learningowe – 15 

Konferencje gminne – 17 
Na zlecenie szkół prowadzimy również 

kompleksowe wspomaganie szkół, które trwa jeden 

rok szkolny. W tym obszarze współpracowaliśmy             
z 7 szkołami. 
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Każdego roku wspieramy nauczycieli w działaniach                       
z uczniem zdolnym. Organizowane były Powiatowe 

konkursy: 

- Młody matematyk 
- Cudze chwalicie, swego nie  znacie 

- Bezpieczeństwo ruchu drogowego 

- A czy znasz Ty barcie młody 
- Bezpieczeństwo w sieci 

- Od pracy w zespole do projektu 

Rozszerzanie usług edukacyjnych Powiatowego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w celu uzyskania dodatkowych 

kwalifikacji poprzez: 

1. Opracowanie i realizacja programu kształcenia nauczycieli na 
studiach podyplomowych przy współpracy uczelni wyższej. 

Przy współpracy Uczelni Wyższych PODN 
organizował studia podyplomowe dla nauczycieli 

Powiatu Mławskiego oraz Powiatów ościennych. 

Kierunki organizowane w Mławie to: 
Oligofrenopedagogika, diagnoza  z terapią 

pedagogiczną, logopedia, integracja sensoryczna, 

organizacja i zarządzanie w oświacie, edukacja 
przedszkolna  i wczesnoszkolna oraz przygotowanie 

pedagogiczne  

Kształcenie umiejętności w zakresie ICT (innowacyjnych technik 
komunikacyjnych i informacyjnych) poprzez: 

1. Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia. 

2. Wykorzystanie platformy Moodle. 

3. Opracowanie i realizacja kursów doskonalących dla 

nauczycieli na platformie edukacyjnej. 

W latach 2014-2018 otrzymaliśmy dofinansowanie 
na 37 form doskonalących na łączną kwotę 

75670,00 zł. Są to bezpłatne szkolenia dla 

nauczycieli województwa mazowieckiego,             

w których uczestniczyło około 1500 nauczycieli                 

i dyrektorów. 

 

Modernizacja bazy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli  

w Mławie i wyposażenia: 

1. Modernizacja korytarza na I piętrze. 
2. Zakup pomocy dydaktycznych. 

3. Stworzenie bazy pomocy naukowych w oparciu o środki 

zewnętrzne. 

W placówce na bieżąco dokonujemy zakupów 
pomocy dydaktycznych: komputery, 

oprogramowania, tablety oraz materiały papiernicze 

na łączną kwotę 32,140 zł. 
Jako zarządca dbamy o bezpieczeństwo oraz stan 

techniczny budynku. Na bieżąco wykonujemy 

planowane remonty: modernizacja pomieszczeń, 
korytarzy, klatek schodowych, parkingu, instalacji 

elektrycznej. W tym celu głównie pozyskaliśmy 

środki zewnętrzne około 80000 zł. 

Promocja Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli                      

w Mławie poprzez: 

1. Wydawanie publikacji. 
2. Wnioskowanie o uzyskanie akredytacji. 

1.Zespół doradców metodycznych każdego roku 

wydaje Informator form doskonalenia nauczycieli 

oraz Biuletyny metodyczne. 
2. W roku 2017 placówka otrzymała akredytację 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty potwierdzającą 

wysoką jakość wykonywanych usług. 

1. Przebudowa Bursy Szkolnej w Mławie. 

2. Budowa pochylni wraz z przebudową schodów zapewniającej 

osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku Bursy Szkolnej  
w Mławie. 

Zadanie nie zostało zrealizowane. W międzyczasie 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym 

z budynku, bursa   z własnych środków 
finansowych  wykonała  remont schodów wraz                 

z obłożeniem ich kamieniem naturalnym/bez 

budowania pochylni/. 

4.2.3. Poprawa bezpieczeństwa 
publicznego powiatu mławskiego. 

Opracowanie i realizacja programu zapobiegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego p.n. 

,,BEZPIECZNY POWIAT MŁAWSKI”, tj.: 

1. Opracowanie i wdrożenie „Programu poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na terenie powiatu mławskiego”.  

2. Powołanie Zespołu Programowego (ewaluacyjnego), którego 

zadaniem byłaby:  bieżąca analiza stanu bezpieczeństwa na 
drogach powiatu mławskiego, określanie kierunków polityki 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie oraz 

pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cel poprawy 
bezpieczeństwa  

w ruchu drogowym (w skład zespołu powinni wejść 

przedstawiciele samorządu lokalnego (powiatu i gmin), policji, 
straży miejskie/ gminnej, straży pożarnej i zakładów opieki 

zdrowotnej).  

3. Zapewnienie pomocy psychologicznej ofiarom i świadkom 

katastrof(pożar, wypadek komunikacyjny, zdarzenie losowe 

itp.), oraz członkom ich rodzin. 
4. Promowanie i efektywne wykorzystanie możliwości 

technicznych w kontekście zapobiegania przestępczości i 

patologiom społecznym a w szczególności monitoringu 
wizyjnego miejsc publicznych, skorelowanego z odpowiednią 

organizacją Policji. 

Powiatowy program zapobiegania przestępczości 
oraz porządku publicznego i  bezpieczeństwa 

obywateli opracowany przez Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku  a następnie przyjęty 
Uchwałą Nr XVI/102/2016 Rady Powiatu 

Mławskiego z dnia 28.04.2016r. to kompleksowe 

opracowanie zawierające wyraźnie określone cele                     
i sposoby ich realizacji. Monitorowanie i bieżącą 

ocenę skuteczności realizacji zadań programowych 

prowadzi  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. 
Członkowie Komisji to osoby dysponujące fachową 

wiedzą, doświadczeniem  zawodowym oraz 

kwalifikacjami nabytymi w związku  z pełnioną 
funkcją.  Pozwoliło to na stworzenie dobrej 

współpracy pomiędzy przedstawicielami władz 

jednostek samorządu terytorialnego, a wszystkimi 

służbami, inspekcjami oraz strażami 

odpowiedzialnymi za poszczególne elementy 
składające się na całokształt systemu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. 

1. Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania 

oraz montaż instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku 
strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Mławie.  

2. Zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego                    

z funkcją ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych. 

1.Zadanie zostało zrealizowane w III etapach                 

w latach 2014-2015. 
2. W powiecie mławskim zostały zakupione 

samochody specjalne pożarnicze: 

- średni samochód ratowniczo gaśniczy 4x4 OSP 
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3. Zakup samochodu operacyjnego z napędem terenowym. 
4. Zakup samochodu operacyjnego. 

5. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na 

podwoziu z napędem 4 x 2. 
6. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na 

podwoziu z napędem min4 x 4. 

7. Zakup ciężkiego samochodu  ratowniczo-gaśniczego. 

Kowalewo (2016) 
- ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy 4x4 KP 

PSP Mława (2017) 

- średni samochód ratowniczo gaśniczy 4x4 OSP 
Wyszyny Kościelne (2018) 

- średni samochód ratowniczo gaśniczy 4x4 OSP 

Strzegowo (2018) 
- średni samochód ratowniczo – gaśniczy 4x2 OSP 

Mława (2016) 

- samochód operacyjny KP PSP Mława (2018) 
- samochód rozpoznawczo – ratowniczy 4x4 KP 

PSP Mława (2018) ponadto, OSP Strzegowo oraz 

KP PSP Mława zakupiły łodzie aluminiowe 
płaskodenne. 

4.2.4. Rozbudowa istniejących                           

i tworzenie nowych placówek 
pielęgnacyjno-opiekuńczych  

i opieki długoterminowej oraz placówek 

usług socjalnych stacjonarnych                       
i dziennych dla osób zależnych, w tym 

osób niepełnosprawnych  

i z zaburzeniami psychicznymi                        

o zasięgu regionalnym. 

1. Rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. 

Korczaka poprzez zmianę sposobu użytkowania poddasza 
nieużytkowego na cele dydaktyczne, rewalidacyjnei 

rehabilitacyjne. 

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2015-2016  

2. Rozszerzenie działań usług specjalistycznych – pielęgnacyjno-
rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. 

3. Pozyskiwanie środków w ramach projektów i programów na 

rehabilitację i terapię osób niepełnosprawnych i z 

zaburzeniami psychicznymi. 

4. Organizowanie punktów opieki psychoterapeutycznej dla osób 

niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi. 

1. Usługi realizuje Dom Pomocy Społecznej w 
Bogurzynie oraz Środowiskowy Dom Pomocy 

Społecznej w Strzegowie. 

2. Powiat mławski pozyskuje środki  z Funduszu 

PFRON na turnusy rehabilitacyjne dla osób 

niepełnosprawnych. W latach 2014-2018 udzielono 

dofinansowania dla 271 osób w kwocie 255 066 zł. 

4.2.5. Modernizacja istniejącej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej na 

terenie powiatu mławskiego. 

1. Rozszerzenie usług psychologicznych, logopedycznych  
i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami 

rozwojowymi w PPP. 

2. Utworzenie specjalistycznej poradni dla dzieci i młodzieży  
z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnych. 

3. Pozyskiwanie środków na rehabilitację i terapię osób 

niepełnosprawnych. 
4. Podnoszenie i wspieranie samodzielności w zakresie jakości 

życia osób wymagających specjalistycznej pomocy 

rehabilitacyjno-terapeutycznej w formie np. dziennego ośrodka 
rehabilitacyjno-terapeutycznego. 

PPP zadań wyznaczonych do wykonania na lata 
2014-2020 udało się rozszerzyć usługi 

psychologiczno- pedagogiczno- logopedycznych 

oraz inne działania terapeutyczne dla dzieci i 
młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich 

rodziców, a także nauczycieli, pedagogów oraz 

psychologów szkolnych i wychowawców w postaci 
na bieżąco i systematycznie udzielanych konsultacji 

i utworzonej Sieci Współpracy. Ponadto na terenie 

poradni prowadzone są spotkania warsztatowe dla 
dzieci i młodzieży oraz ich rodziców wg 

zgłaszanego zapotrzebowania. 

4.2.6. Modernizacja i rozbudowa 
istniejących budynków użyteczności 

publicznej. 

1. Przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynkach 
użyteczności publicznej. 

Budowa budynku  na potrzeby PUP, Budowa 
budynku na potrzeby Wydziału Komunikacji - 

zrealizowano 

4.2.7. Likwidowanie barier 
architektonicznych w obiektach 

użyteczności publicznej dla osób 

niepełnosprawnych. 

1. Przygotowanie projektów w zakresie likwidacji barier 
architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej dla 

osób niepełnosprawnych. 

Realizowane na bieżąco w zadaniach 
inwestycyjnych przedstawionych w raporcie. 

4.2.8. Wspieranie utworzenia Centrum 
Organizacji Pozarządowych w powiecie. 

1. Stworzenie zachęt i warunków utworzenia Centrum 
Organizacji Pozarządowych w powiecie. 

1. Nie utworzono Centrum Organizacji 
Pozarządowych. Funkcjonuje Powiatowy Program 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

Corocznie przyjmowany przez Radę Powiatu 
Mławskiego. Ostatni przyjęty Uchwałą Rady 

Powiatu Mławskiego nr XXXVI/268/2018 z dnia 

5.10.2018r. 

4.2.9. Wspieranie utworzenia Dziennego 

Domu Pobytu dla osób chorych 

psychicznie. 

1. Stworzenie dziennego domu środowiskowego dla ludzi 

dorosłych, w tym starszych dotkniętych schorzeniami 

psychicznymi. 

1. Dom Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień” dla 

osób przewlekle chorych psychicznie w 

Bogurzynie, obiekt oddany w użyczenie Fundacji 
„Odzyskać Radość”. Umowę przedłużono od dnia 

1.03.2015 r. do dnia1.03.2020 r. 

4.2.10. Modernizacja i doposażenie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Mławie. 

1. Zakup tomografu komputerowego do celów wczesnego 

diagnozowania chorób nowotworowych. 
2. Dostosowanie obiektu Rejonowej Przychodni przy ul. Sądowej  

w Mławie wraz z budową windy osobowej dla osób 

niepełnosprawnych do wymogów określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r.                

(Dz. U. Z 2012 r. poz. 739). 

3. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości  
SP ZOZ przy ul. dr A. Dobrskiej 1 pozwalającej na 

rozdzielenie ścieków sanitarnych od wód deszczowych. 
4. Budowa trwałego ogrodzenia po stronie południoweji 

wschodniej nieruchomości SP ZOZ przy ul. dr A. Dobrskiej 1 

oraz uporządkowanie i zagospodarowanie jej części ogrodowej 
(alejki, zieleń niska oraz miejsca parkingowe). 

1.Tomograf komputerowy – zakup w 2015r., 

wartość inwestycji 1 851 555,20 zł. (środki własne 
SPZOZ). 

2.Winda osobowa dla osób niepełnosprawnych – 

realizowana w 2014 r., wartość inwestycji 172 200, 
00 zł. (50% PEFRON i 50% środki SPZOZ). 

3.Budowa kanalizacji deszczowej na terenie 

nieruchomości SPZOZ przy ul. dr A. Dobrskiej 1 – 
realizowana w 2015 r. 

4.Budowa  trwałego ogrodzenia po stronie 
południowej i wschodniej nieruchomości SPZOZ 

przy ul. dr Dobrskiej 1  – realizowane częściowo                

w 2014 r., środki własne SPZOZ. 
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OBSZAR– Społeczeństwo 

CELE ROZWOJOWE– 4.3. Dostosowanie profilów kształcenia do potrzeb terytorialnych zgodnie z wymogami nowoczesnej gospodarki –  

                                                  głównie rozwój szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia technicznego w szkołach wyższych. 

DZIAŁANIA ZADANIA DO WYKONANIA STAN REALIZACJI 

4.3.1. Dostosowywanie systemów 

kształcenia do potrzeb rynku pracy 

powiatu mławskiego. 

1. Przeprowadzanie następujących prac przy Zespole Szkół 

nr 1: modernizacja kotłowni c.o., wymiana pracowni 

komputerowych, remont szatni, remont biblioteki wraz               
z pracownią multimedialną. 

W Zespole Szkół Nr 1 zrealizowano : 

- remont pokoju nauczycielskiego,  

- wymiana podłóg,  
- remont pracowni budowlanej,  

- montaż windy,  

- położenie glazury na holu.  
- remont sal komputerowych (malowanie, wymiana 

podłóg, wymiana instalacji elektrycznej, 

 - wymalowano trzy klasy lekcyjne, 
- przystosowano łazienkę dla osób niepełnosprawnych.  

- remont biblioteki szkolnej : gipsowanie, malowanie, 

wymiana instalacji elektrycznej, wymiana podłogi.  
- modernizacja kotłów,  

- remont łazienki, - instalacja monitoringu zewnętrznego. 

2. Przeprowadzanie następujących prac przy Zespole Szkół 
Nr 2: wymiana trzech pracowni komputerowych, 

doprowadzenie Internetu do sal lekcyjnych, wyposażenie 

klasopracowni  

w stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem 

do Internetu. 

W Zespole Szkół nr 2 w Mławie w zakresie tego 
działania podczas w/w okresu  nastąpiło: 

- wymiana trzech pracowni komputerowych; 

- zwiększenie liczby sal informatycznych z 3 na 5; 

- -doprowadzenie Internetu do wszystkich sal 

lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego; 

- doprowadzenie sieci LAN do budynku pracowni 
gastronomicznych; 

- wyposażenie klasopracowni w stanowisko 

komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu; 

- wdrażanie dziennika elektronicznego i programu e-

sekretariat; 
- zakup 2 tablic interaktywnych do klasopracowni; 

- unowocześnienie bazy szkoły w sprzęt 

multimedialny ( pomoce dydaktyczne, laptopy, 
drukarki, projektory, ksero); 

- wyposażenie pracowni gastronomicznej w nowe 

meble służące do przechowywania sprzętu 
gastronomicznego; 

- wyposażenie gabinetu medycyny szkolnej w kozetkę, 

szafę lekarską, szafę kartotekową, wagę, apteczkę, 
tablicę i ciśnieniomierz; 

- kompleksowa wymiana rur, instalacji wodnej w 

piwnicach budynku; 

- zakup sprzętu gastronomicznego do pracowni 

gastronomicznych w ramach projektu ,, Zwiększanie 

potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” 
- remont łazienki  na I piętrze budynku szkoły wraz z 

archiwum; 

- adaptacja pomieszczeń na pracownię gastronomiczną 
na parterze szkoły. 

Poprawa estetyki i funkcjonalności I Liceum 

Ogólnokształcącego w Mławie oraz uatrakcyjnienie  zajęć 
wychowania fizycznego poprzez:  

1. budowę ścianki wspinaczkowej, budowę terenów 

rekreacyjnych wokół istniejących terenowych obiektów 
sportowych  

z uwzględnieniem terenów zielonych i pól mini 

golfowych oraz wykonanie wewnętrznego parkingu i 
wewnętrznej drogi dojazdowej od ul. Sienkiewicza o 

nawierzchni umożliwiającej przeprowadzenie gier Boule 

(Petanque); 
2. wykonanie jednolitego, zewnętrznego ogrodzenia 

budynku szkoły i budynków przy ul. Wyspiańskiego; 

3. zakup tablic interaktywnych i wizualizera; 
4. wymiana sprzętu i oprogramowania w pracowni 

komputerowej; 

5. remont dachu nowej części szkoły (oczyszczenie i 
malowanie pokrycia dachowego), wymiana orynnowania, 

remont komina; 

6. docieplenie stropodachu starej części szkoły (ułożenie 
warstwy wełny mineralnej i dwóch warstw o grubości 25 

cm); 

7. remont łazienek w nowej części szkoły - parter (wymiana 
armatury sanitarnej, montaż kabin WC, ułożenie glazury  

i terakoty). 

1. Nie zrealizowano. 

2. . Nie zrealizowano. 
3 i 4. Wyposażono placówkę w konieczny sprzęt: 

- 58 komputerów,  3 komputery przenośne, 23 

projektory,  7 tablic multimedialnych, 12 telewizorów, 
12 radiomagnetofonów,12 odtwarzaczy DVD, 2 

kserokopiarki i ostatnio zakupiony monitor 

interaktywny. 
5. Nie zrealizowano. 

6. Zadanie wykonano. 

7. Nie zrealizowano. 
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Przeprowadzanie następujących prac przy Zespole Szkół nr 3: 
1. unowocześnianie bazy szkoły- sprzęt multimedialny , 

pomoce dydaktyczne, wyposażenie stanowisk 

przygotowujących uczniów do zdawania kwalifikacji 
zawodowych. 

2. remont pracowni językowych, modernizacja budynku 

szkolnego ZS Nr 3 w Mławie, remont pomieszczeń 
lekcyjnych, adaptacja dwóch pomieszczeń lekcyjnych na 

salę konferencyjno-dydaktyczną , adaptacja wolnych  

pomieszczeń w budynku szkolnym na cele kulturalno- 
sportowe. 

3. utworzenie  nowoczesnego Archiwum z elektroniczną 

formą archiwizacji. 
4. zmodernizowanie zewnętrznego monitoringu obiektu 

szkolnego. 
5. modernizacja centralnego ogrzewania. 

6. wymiana oświetlenia. 

7. remont szatni dla uczniów. 

1. Zmodernizowano dwie pracownie z przeznaczeniem 
na centrum kształcenia w zawodzie technik elektronik 

(zakupiono 10 specjalistycznych stolików z 

infrastrukturą elektryczno – elektroniczną) 
Wzbogacono wyposażenie klas lekcyjnych o trzy 

projektory multimedialne zakupione z budżetu szkoły 

do pracowni języka polskiego, geografii i auli szkolnej 
oraz czwarty do pracowni edukacji dla bezpieczeństwa 

i podstaw przedsiębiorczości, od sponsora 

wspierającego szkołę. Przeprowadzono projekt unijny 
dotyczący nauczania matematyki w klasach liceum „E 

– laboratorium matematyczne – małymi krokami do 

wielkich sukcesów”  - projekt pozwolił pozyskać 
tablicę multimedialną, laptop z oprogramowaniem, 

podręczniki dla nauczycieli i uczniów. 
2.Wykonano remont klasopracowni języka 

niemieckiego i angielskiego (wymiana blatów przy 

stolikach dla uczniów) Adaptacja dwóch sal 
lekcyjnych na aulę szkolną. Zagospodarowanie terenu 

przed głównym wejściem do budynku szkoły tzw. 

Ogród Toskański. 
3. Do realizacji. 4. Do realizacji. 

5. Zmodernizowano i wymieniono grzejniki 

centralnego ogrzewania w budynku szkoły. 
6. Zmodernizowano oświetlenie na górnym korytarzu, 

pomalowano ściany na parterze a także na piętrze 

szkolnego korytarza. 
7. Do realizacji. 

Przeprowadzanie następujących prac przy Zespole Szkół nr 4: 

1. remont traktów pieszych wokół szkoły, 

2. remont instalacji elektrycznej w budynku szkolnym,  
3. wymiana instalacji centralnego ogrzewania,  

4.  kompleksowy remont łazienek szkolnych,  

5. zakupienie sprzętu komputerowego i wyposażenie 2 
pracowni komputerowych, 

6. zakup tablic interaktywnych i pomocy dydaktycznych do 

pracowni lekcyjnych. 

Nie zrealizowano 

1. instalacja radiowęzła w obiektach szkolnych 

2. zakup tablic interaktywnych do klasopracowni 

Nie zrealizowano 

Zakupiono 2 tablice. 

1. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnych 
przedsiębiorców, w celu lepszego przygotowania 

młodzieży do potrzeb rynku pracy. 

Szkoła prowadzi nauczanie w dwóch typach szkół : 
Liceum Ogólnokształcące i Technikum. Zawody,                   

w których kształci się młodzież w Technikum – 

technik ekonomista i technik handlowiec są 

zawodami, w których istnieje zapotrzebowanie na 

pracowników. Szkoła współpracuje z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Mławie w ramach prowadzonych 
zajęć z doradztwa zawodowego dla młodzieży. 

 

OBSZAR– Społeczeństwo 

CELE ROZWOJOWE– 4.4. Podjąć zadania w celu aktywizacji rezerw rynku pracy oraz działania na rzecz poprawy sytuacji  
                                                  demograficznej. 

DZIAŁANIA ZADANIA DO WYKONANIA STAN REALIZACJI 

4.4.1. Wspieranie grup nieaktywnych 

zawodowo na terenie powiatu 
mławskiego. 

1. Utworzenie Poradni Rodzinnej. W minionym okresie ze względu na brak odpowiedniego 

lokalu oraz ograniczone zasoby finansowe Powiatu nie 
podjęto działań w kierunku utworzenia Poradni. Ponadto 

istniejąca Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

wykonuje szereg zadań obejmując wsparciem i pomocą 
zarówno dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym, 

szkolnym, jak i ich rodziców. 

 
OBSZAR– Społeczeństwo 

CELE ROZWOJOWE– 4.5. Podjąć działania w kierunku zmiany świadomości społecznej w zmieniającej się rzeczywistości społeczno- 

                                                 gospodarczej. 

DZIAŁANIA ZADANIA DO WYKONANIA STAN REALIZACJI 

4.5.1. Rozszerzenie oferty szkół w zakresie 

nauki języków obcych. Możliwość nauki 

kilku języków  
z wykorzystaniem interaktywnych metod 

nauczania oraz pogłębienie znajomości 

języków poprzez nawiązywanie i 
utrzymywanie kontaktów 

międzynarodowych dzieci  

i nauczycieli. 

1. Pozyskanie środków finansowych ze źródeł krajowych 

oraz z funduszy UE na rozszerzenie oferty szkół w 

zakresie nauki języków obcych. 

W Zespole Szkół Nr 1 zrealizowano   

-Dodatkowe zajęcia z kompetencji kluczowych               

w zakresie języków obcych w ramach projektu 
„Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na 

Mazowszu”. 

-Prowadzenie zajęć z języka angielskiego                               
z wykorzystaniem native speakers  

-Udział w konkursach m.in. Mazowieckim Konkursie 

Wiedzy Realioznawczych o Krajach Niemieckiego 
Obszaru Językowego „Dreimal Deutsch”. 

-Udział w projekcie „PEACE Cross-Cultural 
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Understanding” polegającym na prowadzeniu zajęć 
przez studentów z obcych krajów. 

W Zespole Szkół nr 2 w Mławie w zakresie tego 

działania podczas w/w okresu  nastąpiło: 
- prowadzenie zajęć z języka angielskiego                            

z wykorzystaniem native speakers; 

- dodatkowe zajęcia z kompetencji kluczowych                     
w zakresie języków obcych w ramach projektu                       

,, Zwiększanie potencjału szkół zawodowych na 

Mazowszu”; 
- podjęcie po raz kolejny próby udziału w programie 

Erasmus + pozwalającego na organizację uczniom 

praktyki zagranicznej i nauki języków obcych. 
W ZS nr 3 przeprowadzono projekt unijny dotyczący 

nauczania matematyki w klasach liceum „E – 
laboratorium matematyczne – małymi krokami do 

wielkich sukcesów”  - projekt pozwolił pozyskać 

tablicę multimedialną, laptop z oprogramowaniem, 
podręczniki dla nauczycieli i uczniów 

W ZS nr 4 Rozszerzenie oferty szkół w zakresie nauki 

języków obcych. Możliwość nauki kilku języków         
z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania 

oraz pogłębienie znajomości języków poprzez 

nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów 
międzynarodowych dzieci i nauczycieli 

- w szkole nauczane są trzy języki obce: język 

angielski, język niemiecki, język rosyjski. W 
Technikum są także prowadzone zajęcia z języka 

obcego zawodowego. Do nauki języków obcych 

wykorzystywane są tablice interaktywne, sprzęt 
multimedialny. W roku 2018 w szkole zorganizowano 

specjalistyczną pracownię do nauki języków obcych. 

Uczniowie mogą także korzystać z zajęć dodatkowych 
prowadzonych przez nauczycieli. Ponadto od roku 2015 

szkoła współpracuje z  AISEC realizując 

Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk 
studenckich. 

W I LO - duża oferta językowa (język angielski, 

niemiecki, francuski i włoski), stworzenie klas                       
z rozszerzonym programem nauczania języka 

niemieckiego i angielskiego, przydział dodatkowej 

godziny języka obcego (francuskiego i włoskiego) - 
Realizacja edukacyjnych  projektów internetowych                  

e Twinning 

 2013/14 – projekt ze szkołami ze Szwecji i Słowacji 
2014/15 - projekt ze szkołami z Włoch i Słowacji 

2015/16 projekt ze szkołami z Belgii i Turcji 

2017/18 projekt ze szkołami z Francji, Niemiec, Danii, 
Włoch i Turcji (Projekt ten został nagrodzony „Krajową 

Odznaką Jakości” raz doceniony w konkursie 

europejskim” Young Europeans Award” 
1018/19 projekt ze szkołami Niemiec, Chorwacji                      

i Turcji. 

 

OBSZAR– Społeczeństwo 

CELE ROZWOJOWE– 4.6. Stworzenie warunków do powszechnego i taniego dostępu do oświaty na szczeblu ponadgimnazjalnym  

                                                  zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami młodzieży. 

DZIAŁANIA ZADANIA DO WYKONANIA STAN REALIZACJI 

4.6.1. Wspieranie rozwoju publicznego  

i specjalnego szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego. 

1. Stworzenie warunków dostępu do nowych technologii w 

procesie kształcenia ponadgimnazjalnego. 

W Zespole Szkół Nr 1 zrealizowano : 

-Nawiązania współpracy z lokalnymi 

przedsiębiorcami w celu organizowania praktyk 
uczniowskich, tym samym zwiększenie 

skuteczności i atrakcyjności kształcenia i szkolenia 

zawodowego. 
-Nawiązanie współpracy z firmą ENERGA.SA – 

dofinansowanie zakupu sprzętu do pracowni 

elektrycznych. 
-Zakup nowego sprzętu komputerowego do nauki 

praktycznej oprogramowanie do zajęć informatyki, 

budowlanych i organizacji reklamy. 
W Zespole Szkół nr 2 w Mławie w zakresie tego 

działania podczas w/w okresu  nastąpiło: 

- pozyskiwanie nowych miejsc celem 
organizowania praktyk uczniowskich u nowych 

pracodawców zwiększających skuteczność i 
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atrakcyjność kształcenia i szkolenia zawodowego; 
- zakup nowego sprzętu gastronomicznego do 

nauki podczas zajęć praktycznych celem 

poznawania nowych technologii produkcyjnych 
oraz obsługi nowoczesnego sprzętu 

gastronomicznego; 

- rozwijanie wiadomości, umiejętności i 
zdobywanie nowych kwalifikacji poprzez udział 

uczniów  w stypendium : ,,Mazowsze – stypendia 

dla uczniów szkół zawodowych’’  pod 
przewodnictwem Departamentu Edukacji 

Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie: 
- w roku szkolnym 2015/2016 – 4 stypendystów 

- w roku szkolnym 2016/2017 – 4 stypendystów 
- w roku szkolnym 2017/2018 – 10 stypendystów 

- w roku szkolnym 2018/2019 – 11 stypendystów. 

W ZS nr 4 unowocześniana jest baza dydaktyczna, 
w ciągu ostatnich trzech lat zakupiono 40 

komputerów do pracowni, dwie tablice 

interaktywne oraz wyposażono pracownię w 
projektory multimedialne. Nauczyciele uczestniczą        

w szkoleniach i seminariach podnoszących 

kwalifikacje. Szkoła współpracuje z instytucjami 
wspierającymi edukację. 

W I LO wyposażenie pracowni językowych, 

umożliwiających stosowanie interaktywnych metod 
nauczania TIK (słowniki interaktywne, filmy, 

interaktywne portale edukacyjne, wydawnictwa 

wprowadzające ebooki LektorKlett, Edilingua  oraz 
inne narzędzia do ćwiczenia poprawnej wymowy, 

utrwalania słownictwa i rozwijania rozumienia ze 

słuchu) 
- komputery z łączem internetowym 

- głośniki. 

W ZS nr 3 w ramach projektu unijnego pozyskano 
tablicę interaktywną do pracowni matematyki. 

Zmodernizowano i wyposażono zgodnie z 

procedurami i specyfikacją OKE -  dwie pracownie 
z przeznaczeniem na centrum kształcenia w 

zawodzie technik elektronik 

Pozyskano tym samym 6 w pełni wyposażonych 
stanowisk do przeprowadzania egzaminu 

zawodowego z kwalifikacji E. 06 .  

 
OBSZAR– Społeczeństwo 

CELE ROZWOJOWE– 4.7. Podjęcie działań w celu upowszechnianie kultury i twórczości. 

DZIAŁANIA ZADANIA DO WYKONANIA STAN REALIZACJI 

4.7.1. Nawiązywanie kontaktów 
międzynarodowych współpracy kulturalnej z 

innymi krajami europejskimi oraz na 

szczeblu lokalnym. 

1. Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i 
współpracy kulturalnej z krajami Unii Europejskiej oraz 

na szczeblu lokalnym z innymi jst w celu wspólnego 

organizowania innowacyjnych przedsięwzięć dostępnych 
dla szerokiej publiczności, szczególnie dotyczących 

dziedzictwa kulturowego i łączących elementy edukacji, 

kultury i sztuki. 

- 19 września 2017 r. wpłynęło pismo 
Przewodniczącego Rady Powiatu 

Zwieniogorodzkiego na Ukrainie Pana Wolodymyra 

Kuczera z propozycją nawiązania stosunków 
partnerskich i współpracy pomiędzy powiatem 

mławskim a zwieniogorodzkim. 20 listopada 2017r. 

wysłano pismo, w którym powiat mławski wyraża 
wolę wszczęcia procedury nawiązania współpracy              

w ramach umowy partnerskiej. Ze strony powiatu 

mławskiego deklarowane było podpisanie listu 
intencyjnego, złożenie wizyt wstępnych, 

zainicjowanie wspólnych działań i podpisanie 

formalnego porozumienia o współpracy. Na to pismo 
nie wpłynęła odpowiedź ze strony ukraińskiej. 

- 24 sierpnia 2017 r. Rada Powiatu Mławskiego 

podjęła Uchwałę Nr XXVII/194/2017 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Iłowo-

Osada z przeznaczeniem na „Remont pomnika ku 

czci pomordowanych więźniów niemieckiego obozu 
koncentracyjnego w Działdowie – las białucki”. 

Powiat Mławski przeznaczył na ten cel 5 000,00 zł.  

11 czerwca 2014 r. zostały zawarte 2 umowy 
partnerskie pomiędzy Sanktuarium św. Antoniego w 

Ratowie, Powiatem Mławskim, Gminą Radzanów a 

Stowarzyszeniem Komitet Społeczny Ratujmy 
Ratowo na realizację projektów pn. „Renowacja 

wnętrza skrzydła południowo-wschodniego budynku 
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klasztornego wchodzącego w skład zabytkowego 
zespołu sakralnego w Ratowie . Powyższe umowy 

nakładały na Powiat Mławski odpowiedzialność za 

promocję zrewitalizowanego Projektu Zespołu 
sakralnego w Ratowie. wykorzystywanych do 

komunikacji z mieszkańcami oraz turystami.  

- Widowisko historyczne „Ratowo 1920” 
realizowane przez Stowarzyszenie Ratujmy Ratowo, 

w ramach którego przygotowano rekonstrukcję 

potyczki kawaleryjskiej z udziałem oddziałów 
pieszych z okresu wojny polsko – bolszewickiej                

w latach 2014-2017 otrzymywało dotację  

z budżetu Powiatu Mławskiego. - W ramach pomocy 
finansowej udzielanej dla innych jst Powiat Mławski  

wspierał w ramach kultury: 
1.Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą. Wyjazd Zespołu 

Tańca Ludowego „Lipowiacy” na Międzynarodowy 

Festiwal „Adriatic Dance and Music Festival”                    
w Chorwacji. Powiat Mławski w ramach 

członkostwa w Stowarzyszeniu Społecznej 

Samopomocy Lokalna Grupa Działania jest 
współorganizatorem wystaw, których  celem jest 

kultywowanie i podtrzymywanie lokalnych tradycji 

wielkanocnych na obszarze gmin członkowskich 
LGD oraz zainteresowanie społeczności lokalnej 

twórczością ludową i prezentowanie jej na stoiskach 

połączone z konkursami. Starosta Mławski obejmuje 
je patronatem honorowym.  

 

OBSZAR– Środowisko i Energetyka 

CELE ROZWOJOWE– 5.1. Działania na rzecz zachowania wysokich walorów środowiska. 

DZIAŁANIA ZADANIA DO WYKONANIA STAN REALIZACJI 

5.1.1. Wspieranie ochrony wód 

powierzchniowych w dorzeczu rzek Wkry, 

Mławki i Orzyca poprzez likwidację 
niekontrolowanych zrzutów ścieków. 

1. Monitoring dorzecza rzek Wkry, Mławki i Orzyca. Kontrole zrzutu ścieków  prowadzi Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz  Mazowiecki 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Warszawie Delegatura w Ciechanowie.  

(Zadanie do aktualizacji) 

 
OBSZAR– Środowisko i Energetyka 

CELE ROZWOJOWE– 5.2. Poprawa stanu ochrony środowiska na terenie powiatu mławskiego. 

DZIAŁANIA ZADANIA DO WYKONANIA STAN REALIZACJI 

5.2.1. Wspieranie działań w kierunku 
likwidacji  

i ograniczenia niskiej emisji. 

1. Rozbudowa sieci gazowniczej lub nowoczesnych sieci 
ciepłowniczych. 

Zlokalizowana na terenie gminy Stupsk sieć gazowa 
stanowi własność Polskiej Spółki Gazownictwa, która 

inwestuje  w jej rozbudowę. Na terenie Gminy 

Wieczfnia Kościelna istnieje obecnie sieć gazowa, 
której właścicielem jest firma BLUE LINE 

ENGIENEERING S.A. Dane na temat aktualnej 

długości sieci gazowej na terenie gminy posiada 
właściciel Na terenie gminy Radzanów jest 

usytuowana rozprężalnia gazu, która zasila część 

miejscowości Radzanów. Aktualnie jest budowana 
sieć gazu ziemnego, która obejmie obszar całej 

gminy. Sieć będzie zasilana z rurociągu od strony 

Mławy. Zakończenie  budowy planowane jest                     
w bieżącym roku. Na terenie Gminy Strzegowo 

wybudowano –  ok. 5,9 km sieci gazowej (Rudowo - 

ok. 500 mb, Rydzyn Włościański i Szlachecki -                  
ok. 920 mb, Rydzyn – Maczewo – ok. 459 mb); 

5.2.2. Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

pod względem prawnym i technicznym dla 
rozwoju produkcji energii odnawialnej. 

1. Opracowanie mapy wolnych terenów inwestycyjnych 

powiatu dla rozwoju produkcji energii odnawialnej. 

Nie opracowano Mapy terenów inwestycyjnych dla 

rozwoju energii odnawialnej. Gminy posiadają 
wyznaczone tereny dla rozwoju produkcji energii 

odnawialnej w Miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego (zadanie do 

aktualizacji) 

5.2.3. Wspieranie działań w kierunku 

instalowania ogniw fotowoltaicznych. 

1. Opracowanie systemu informacji publicznej na rzecz 

tworzenia indywidualnych, przydomowych i 
przemysłowych elektrowni fotowoltaicznych. 

System taki funkcjonuje w Gminie Wiśniewo.                

W pozostałych gminach mieszkańcy na bieżąco są 
informowania o możliwościach związanych                        

z tworzeniem indywidualnych, przydomowych 

elektrowni fotowoltaicznych. 

5.2.4. Zagospodarowanie gruntów o niskiej 
klasie bonitacyjnej i nieprzydatnych rolniczo. 

1. Aktualizacja planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz współpraca z samorządami 

gminnymi w zakresie tworzenie planów miejscowych 

na poziomie gmin na rzecz nowych funkcji 
gospodarczych oraz prowadzenia zalesień. 

Gminy Powiatu Mławskiego posiadają Plany 
zagospodarowania przestrzennego. Współpraca 

powiatu z gminami polega na opiniowaniu i 

uzgodnieniu planów. W ramach tego działania 
zalesiono grunty rolne i inne niż rolne: 

2014 r – 39,24ha 
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2015 r. – 19,30ha 
2016 r. – 13,66ha, 

2017 r. - 5,22ha 

Razem w latach 2014-2017 zalesiono na terenie 
powiatu mławskiego 77,42ha 

 

OBSZAR– Środowisko i Energetyka 
CELE ROZWOJOWE– 5.3. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu. 

DZIAŁANIA ZADANIA DO WYKONANIA STAN REALIZACJI 

5.3.1. Tworzenie programów edukacji 

ekologicznej młodzieży na poziomie szkół 
ponadgimnazjalnych. 

1. Wdrażanie programów edukacji ekologicznej na 

poziomie szkół ponadgimnazjalnych. 

W ramach edukacji ekologicznej uczniowie szkół 

Zespołu Szkół Nr 1,  Zespołu Szkół nr 2 

Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół nr 4, I LO 

uczestniczą corocznie w akcji ,,Sprzątanie 

Świata”, w zbiórce nakrętek i zużytych telefonów 
komórkowych przez cały rok szkolny, zbiórce 

zużytych baterii przez cały rok szkolny. 

Prowadzone są w szkołach akcje promujące 
ochronę środowiska i sprzątanie terenu wokół 

szkoły, sadzenie lasu zorganizowanego przez 

Nadleśnictwo Dwukoły, biorą udział w 
konkursach tematycznych „Ogólnopolski 

Konkurs- Ekoplaneta”. Organizacja 

Międzynarodowego Dnia Ziemi – konkurs 
plastyczny pt,, Ochrona zagrożonych gatunków”, 
guizy ekologiczne, projekcja filmów o tematyce 

ekologicznej, sadzenie drzewek wokół szkoły. Cykliczne 

wyjścia młodzieży na wycieczki ekologiczne np.: do 

stacji meteorologiczno-hydrologicznej i Nadleśnictwa 

Dwukoły. 

 

OBSZAR– Turystyka 

CELE ROZWOJOWE– 6.1. Tworzenie warunków do wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego w celu zwiększenia  
                                                  atrakcyjności turystycznej regionu. 

DZIAŁANIA ZADANIA DO WYKONANIA STAN REALIZACJI 

6.1.1. Lobbing w zakresie budowy zbiornika 

wodnego na rzece Wkrze na terenie gminy 
Strzegowo o funkcji retencyjnej, ekologicznej, 

rekreacyjnej i przeciwpowodziowej oraz 

budowy małych zbiorników retencyjnych na 
rzece Wkrze w Szreńsku i Radzanowie. 

1. Lobbing w zakresie budowy zbiornika wodnego na 

rzece Wkrze na terenie gminy Strzegowo. 
2. Lobbing w zakresie budowy małych zbiorników 

retencyjnych na rzece Wkrze w Radzanowie i na rzece 

Mławce w Szreńsku. 

1. Budowa zbiornika wodnego na rzece Wkrze na 

terenie Gminy Strzegowo –  częściowy wykup 
gruntów, obecnie trwa proces uzyskiwania decyzji 

środowiskowej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w  Warszawie. 
2. Aktualne dokumenty planistyczne nie przewidują 

budowy zbiorników retencyjnych na terenie gminy 

Radzanów. Dotychczasowa koncepcja budowy 
zbiornika na rzece Wkrze nie została ujęta w 

planach gospodarki wodnej zlewni rzeki Wkry.                   

(zadanie do aktualizacji) 

6.1.2. Lobbing w zakresie budowy zbiornika 
retencyjno - rekreacyjnego na rzece Mławce w 

rejonie ul. Piekiełko i ul. Zimnocha w Mławie 

1. Lobbing w zakresie budowy zbiornika retencyjno - 
rekreacyjnego na rzece Mławce w rejonie ul. Piekiełko i 

ul. Zimnocha w Mławie. 

Budowa zbiornika istnieje w dokumentach 
planistycznych Miasta Mława. Realizacja nie 

rozpoczęta. 

6.1.3. Turystyczne zagospodarowanie rzeki 
Mławki i Wkry. 

1. Zagospodarowanie, modernizacja i rozbudowa 
elementów publicznej infrastruktury turystycznej m. in. 

w dorzeczu rzeki Mławki i Wkry. 

Nie realizowano – brak zainteresowania partnerów 
Gminnych. (zadanie do aktualizacji) 

 
OBSZAR– Turystyka 

CELE ROZWOJOWE– 6.2. Tworzenie warunków do wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego w połączeniu z potencjałem 

dziedzictwa kulturowego w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu. 

DZIAŁANIA ZADANIA DO WYKONANIA STAN REALIZACJI 

6.2.1. Odtwarzanie i tworzenie nowych ścieżek 

rowerowych, spacerowych szlaków 

turystycznych na bazie atrakcyjnych miejsc 
krajobrazowych  

i historycznych okolicy oraz regionu/regionów. 

1. Wytyczenie zintegrowanych obszarów turystycznych  

i rozbudowa ścieżek rowerowych. 

Wybudowano 3 km ścieżki na drodze Dąbek- 

Konopki oraz 1,6 km na ulicy Padlewskiego w 

Mławie. 

6.2.2. Rekonstrukcja ''Bitwy pod Mławą''. 1. Promowanie ''Bitwy pod Mławą'', jako wydarzenia 

promujące powiat mławski. 

1. W latach 2008 r. - 2017 r. organizowane było 

przedsięwzięcie historyczno – kulturalne 

„Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą” w Mławie oraz na 

rzeczywistym polu walki w Uniszkach Zawadzkich. 

Celem uroczystości było upamiętnienie rocznicy 
września 1939 roku w postaci dwudniowej 

inscenizacji nawiązującej do wydarzeń historycznych 

i przypomnienia walk jakie stoczyła 20 Dywizja 
Piechoty z przeważającymi siłami nieprzyjaciela                 

w dniach 1 – 4 września 1939 roku w ramach bitwy 

granicznej na przedpolu Mławy. W 2018 roku 
zorganizowano „Obchody 79. Rocznicy wybuchu II 

wojny światowej oraz Bitwy pod Mławą”. 

 



Załącznik Nr 3 do Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2018 rok 

 

18 

 

6.2.3. Wyeksponowanie polskich fortyfikacji  
z okresu II wojny światowej pod nazwą 

„Pozycja Mławska”. 

1. Udostępnienie do ruchu turystycznego - systemu 
schronów bojowych linii obronnych z 1939 roku. 

Szlak Walk Wrześniowych1939 o długości 40 km 
przebiega głównie po linii obronnej. Jest to szlak 

pieszy biegnący przez miejscowości Mława, Nowa 

Wieś, Sławogóra Stara, Windyki, Uniszki – 
Mauzoleum, Krajewo, Zimnocha, Zalew Ruda, 

Krępa, Turza Mała, Słomka, Łomia, Mława.  

6.2.4. Podjęcie działań dot. poprawy 
infrastruktury rekreacyjnej na terenie 

Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, Nadwkrzańskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu i Krośnicko-

Kosmowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. 

1. Udostępnienie do ruchu turystycznego oraz odnowa i 
promowanie  infrastruktury rekreacyjnej na terenie 

kompleksu leśnego znajdującego się w granicach 

Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu i Krośnicko-Kosmowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. 

 Na terenie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Powiat Mławski zrealizował 

inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 

2361W Szemplino – granica województwa – 
Brzozowo Maje – Dzierzgowo - Rzęgnowo – Grójec - 

Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od 

km 0+000,00 do km 1+400,00 – Etap II”. 

 

OBSZAR– Turystyka 

CELE ROZWOJOWE– 6.3. Podnoszenie standardów funkcjonowania infrastruktury turystycznej. 

DZIAŁANIA ZADANIA DO WYKONANIA STAN REALIZACJI 

6.3.1. Stworzenie warunków dla inwestycji w 

bazę turystyczną klasy SPA. 

1. Przygotowanie oferty zachęt dla potencjalnych 

inwestorów  

w zakresie rozbudowy bazy turystycznej na terenie 
powiatu mławskiego. 

Nie realizowano (zadanie do aktualizacji) 

6.3.2. Wspieranie rozwoju gospodarstw 

agroturystycznych. 

1. Popularyzacja wśród mieszkańców powiatu tworzenie i 

rozwoju gospodarstw agroturystycznych. 

W ramach zadania współpraca z Ośrodkami 

doradztwa rolniczego i Województwem 

Mazowieckim i ARIMR poprzez szkolenia, 
konferencje itp. 

 


